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ABSTRACT: Denna studie är en kvalitativ komparativ forskningsdesign. En 

jämförande metod för att analysera likheter och skillnader mellan 

studieobjekten men också i relation till tidigare forskning. Syftet med studien 

var att undersöka kunskapsläget samt hur kompetenssatsningen ser ut i 

Jämtlands kommuner bland socialtjänsthandläggare kring neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning ur ett förvaltningsetiskt och professionsetiskt perspektiv. 

Studien visar att de kommuner som ingått i studien är medvetna om dessa 

funktionsnedsättningar och har en mer eller mindre utarbetad strategi i 

bemötandet av personer med NPF och att de respondenter som hade goda 

kunskaper i ämnet ansåg att de behövde mer kunskap och kompetenssatsning, 

vilket Socialstyrelsen har efterfrågat i ett flertal utvärderingar och 

vägledningsdokument.  

NYCKELORD: Bemötande, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), 

kunskapsnivå, kompetenssatsning 

  



Förord 

Vi vill först och främst tacka de respondenter som har varit med och gjort denna studie 

möjlig för oss. Vi vill även ge ett stort tack till Marie Vackermo som har varit vår 

handledare och som från första dagen varit ett stort stöd och väglett oss genom vårt 

uppsatsskrivande. 
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1. Inledning  

Kalle är 27 år. Kalle har inget jobb och lever på försörjningsstöd. Han har inte jobbat sen han 

var 17 år och då lite vikariejobb. Kalle har svårt att passa tider, han sover ofta bort dagarna 

och är orkeslös i perioder. Kalle vill göra saker, vill ha ett jobb, vill vara betydelsefull för andra. 

Men det är så svårt att komma utanför dörren, att börja på med någonting, som att bära ut 

soporna. Det är inget fysiskt fel på Kalle enligt läkaren, hon säger att Kalle ska rycka upp sig, 

växa upp och ta ansvar, motionera och söka ett jobb och att hans syster inte ska hjälpa honom 

med allt som en mamma. Kalle har lovat sin handläggare på socialen att söka bostadsbidrag, 

skriva in sig på arbetsförmedlingen, gå på Navigatorcentrum, men Kalle kommer inte iväg på 

något, det blir för jobbigt, han orkar inte och får dåligt samvete. Socialtjänsthandläggare ger 

Kalle sanktioner, drar in en viss summa från försörjningsstödet då Kalle inte uppfyller 

grundkraven för försörjningsstöd och inte håller den överrenskommelsen de hade. Kalle blir 

ledsen, orolig och skäms. Nu har han ännu mindre pengar att leva på denna månad, mindre än 

normen. Vad ska jag dra in på tänker Kalle. Jag lägger mig och sover, då äter jag minde, 

behöver heller inga kläder, tänker Kalle.  

Nu några år senare har han haft 11 olika handläggare på socialtjänsten och efter en enorm 

kamp från Kalles syster med ett antal överklaganden, åtskilliga mail och telefonsamtal, har han 

flyttat till ett bättre boende, gjort en utredning vi a RVH, Aspergers Syndrom. Kalle har fått ett 

kontaktnät, han har nu en förstående handläggare på socialen, en relativt fungerande 

sysselsättning på dagarna. Kalle hamnar i depressionssvackor nu med, men inte lika svåra. 

Kalle mår mycket bättre nu, förstår varför han känner sig annorlunda, omgivningen har en 

bättre förståelse för Kalle nu när han har papper på sitt annorlundaskap. Måste man ha papper 

på det? Måste man ha en stark anhörig som kämpar för sig om man är annorlunda? Måste vi 

passa in i alla normativa fack för att få det stöd vi behöver? 

                                                                                   Kalle finns på riktigt, det gör hans syster också.   

                                                                                          Det är hon som har skrivit detta. 

 

Dagens samhälle styrs mestadels av sociala kontakter och social integrering där snabba 

bedömningar av människor är avgörande och åsikter baseras på små korta möten 

(Socialstyrelsen, 2007). Nyckeln till att bli introducerad i samhället och arbetslivet är 

sociala kontakter. Personer med psykiska funktionsnedsättningar har betydande 

svårigheter med dessa sociala kontakter, likaså de kompetenskrav och den ökande 

arbetstakt som råder på arbetsmarknaden. Många med psykiska funktionsnedsättningar 

är sjukskrivna och/eller arbetslösa fastän det inte finns fysiska hinder och de själva 

anser sig som arbetsför. Dessa fenomen som uppstår medför ofta svårigheter och hinder 

som leder till att individer hamnar i utanförskap och stigmatisering, mycket beroende på 
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samhällets okunskap och bristande förståelse (ibid.). För en person med psykisk 

funktionsnedsättning, framför allt med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, blir 

den första kontakten med socialtjänsten oftast i ärenden som rör ekonomi. Personen kan 

då ha hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av utebliven inkomst samt svårigheter 

med strukturen kring att sköta ekonomi och boende vilket man kan utläsa från 

Socialstyrelsen (2007) Så här kan man göra… Vägledningsdokument, 

Autismspetrumtillstånd hos vuxna. För att få ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) 

finns det några grundkrav en sökande måste uppfylla så som att stå som aktivt 

arbetssökande via arbetsförmedlingen, delta i praktik eller annan kompetenshöjande 

verksamhet eller av sjukdom vara sjukskriven (SoL, kap4.4§). Om klienten enligt 

SoL.kap4. 5§ avböjer sig att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet 

kan försörjningsstödet vägras eller nedsättas. Detta krav krockar ofta med en psykisk 

funktionsnedsatts förmåga och det kan ta lång tid innan socialtjänsthandläggaren får 

kännedom till varför klienten inte klarar uppfylla dessa grundkrav och klienten kan få 

ekonomiska sanktioner utav handläggaren då denne kanske inte har uppgifter om 

bidragssökandes hälsotillstånd, men handläggaren kan också eventuellt ha bristfälliga 

kunskaper kring psykiska funktionsnedsättningar, framförallt inom neuropsykiatri 

(Socialstyrelsen, 2007). Många som arbetar inom socialtjänsten är socionomer men 

kunskaper och utbildningar inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och hur man 

bemöter dessa personer är ingen självklar del i socionomutbildningen utan utbildningen 

är mer generell till sin utformning. Behövs det mer än en socionomutbildning för att 

kunna bemöta personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning då man arbetar 

exempelvis inom socialtjänstens ekonomiska biståndsenhet? Handläggarens synsätt och 

uppfattning om de svårigheter en klient uppvisar kan få konsekvenser hur handläggaren 

uppfattar klientens livssituation och utan kunskap kan bristande förståelse uppstå när ett 

problem kan vara en följd av ett funktionshinder (ibid.).  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka kunskapsläget samt hur 

kompetensutvecklingen ser ut i Jämtlands kommuner genom att intervjua 

socialtjänsthandläggare kring neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ur ett 

förvaltningsetiskt och professionsetiskt perspektiv. Som hjälp att uppnå syftet granskas 

följande frågeställningar: 
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 Hur ser kompetensen och kunskapsnivån ut i Jämtlands kommuner bland 

socialtjänsthandläggare i mötet med personer med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning? 

 Finns det kompetensutveckling i ämnet inom organisationen? 

 Hur är den utformad i sådana fall? 

1.2 Neuropsykiatriska funktionshinder i det svenska samhället 

Under 90-talets mitt hade Sverige stor arbetslöshet. Ökade krav på effektivitet, 

anställningstryggheten minskade samtidigt som globalisering och IT-samhället bredde 

ut sig. Dessa faktorer bidrog till att många individer slogs ut och hamnade vid sidan om, 

vissa kom aldrig in i det nya samhället (Hallerstedt, 2006; Socialstyrelsen, 2007). 

Vidare skriver Hallerstedt (2006) att samtidigt utökades mediestrukturen, tillgång till 

fler tv kanaler, internet, video och dataspel och detta medverkade till en ny samhällssyn 

och levnadsgrund, men det bidrog också till en ny berikad livssituation för många och 

andra en mer destruktiv livsvärld. Vi gick från kollektivism till individualism som blev 

tydligast under 80- och 90-talet vilket ledde till ett ökat intresse att kategorisera 

människor. Medicinska debatter om för- och nackdelar kring diagnoser tog fart. Frågan 

om det verkligen behövs fastställa en diagnos eller inte på de individer som av någon 

anledning hamnar utanför samhället på grund av psykosociala svårigheter, är lika 

aktuellt nu som för trettio år sedan. Det pågår ständiga diskussioner kring psykiska 

funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska diagnoser och det pedagogiska 

kunskapsfältet (ibid.).  

När gemenskap med andra människor blir svår och komplicerad och när individer 

isolerar sig från social gemenskap talar man om socialpsykiatri. I Sverige innebär det 

framför allt ett sätt att utöva vård och socialt stöd i form av rådgivning, boendestöd, 

sysselsättning och hjälp i myndighetskontakter. Begreppet socialpsykiatri bygger på 

psykiatrireformen som genomfördes 1995, då kommunerna tog över huvudansvaret för 

många socialpsykiatriska verksamheter som tidigare låg på landstingets ansvar (Piuva, 

Börjeson & Lobos, 2011). Psykiska funktionshinder och funktionsnedsättningar har 

blivit ett vanligare begrepp sedan 1995 års psykiatrireform och finns i Socialtjänstlagen, 

5 kap. 8 §. Definitionen psykiska funktionshinder syftar på konsekvensen som uppstår 

vid funktionsnedsättningar eller begränsningar i det dagliga livet. Samhällets syn och 

kunskap kring psykiska funktionsnedsättningar är fortfarande knapphändiga även om 
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intresset för kognitiva hjälpmedel har ökat (Mellgren & Lundin, 2012). En kognitiv 

funktionsnedsättning kan vara svår att upptäcka och förklara och klassas ofta som 

osynliga funktionshinder (ibid.).  

Kommunernas ansvar är inte begränsad till enbart bedömning av bistånd eller enskilda 

insatser utan ansvaret är mer övergripande och riktar in sig på att individer som inte 

själva klarar söka insatser eller kan formulera sina behov, ska ur ett helhetsperspektiv, 

få sina behov tillgodosedda (Mellgren & Lundin, 2012). Ett helhetsperspektiv innefattar 

inte bara boende och sysselsättning utan kommunen ska verka för att barn och unga 

växer upp under trygga förhållanden. Att äldre får leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande. Människor med fysiska och psykiska eller av andra orsaker har 

svårigheter i sin livsföring får möjlighet att leva som andra, samt sörja för personer med 

missbruk får hjälp och vård. Kommunen och socialnämnden skall också erbjuda stöd för 

dem som vårdar närstående, samt att verka för dem som utsatts för brott och dess 

närstående får hjälp och stöd (SoL kap.5). 

1.2.1 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Ungefär var tredje person kommer att drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa eller 

situationer som ökar sårbarheten (Sjölund & Bejerot, 2009). Vi tillgriper de 

förklaringsmodeller som är förståeliga utifrån vår kultur och kunskapsnivå som vi 

befinner oss i. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är tillstånd som oftast 

diagnosteras inom barnpsykiatri men även inom vuxenpsykiatri. Dessa tillstånd 

kännetecknas av att individer har svårigheter på områden som uppmärksamhet och 

socialt samspel där uppträdande, att uppfatta sig själv och andra kan medföra 

funktionshinder och som omgivningen reagerar på. Dessa tillstånd behöver inte utgöra 

lidande så de klassas som sjukdom eller hinder utan de kan medföra förhöjd sårbarhet 

för utveckling av andra typer av psykiska problem (ibid.).  

Attention (2014) benämner att den mest använda benämningen av neuropsykiatriska 

funktionshinder är utvecklingsrelaterade kognitiva funktionshinder. I detta begrepp har 

vi uppmärksamhets- och hyperaktivitetsproblem (ADHD – Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder), Asperger syndrom, autism, Tourettes syndrom, generella och 

specifika inlärningsstörningar som också ses som neuropsykiatriska tillstånd. Dessa 

funktionsnedsättningar är närbesläktade och överlappar ofta varandra och bygger på 

kriterier hur individer fungerar och även att de är vetenskapligt framtaget (ibid.). 
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Mellgren & Lundin (2012) beskriver att dessa personer har ofta begränsad förmåga till 

ömsesidig social interaktion, ömsesidig kommunikation, begränsad beteenderepertoar, 

social lek och social fantasi samt begränsade intressen. Svårigheterna varierar mycket 

mellan olika individer. Många med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behöver stöd 

i vardagen för att klara kontakter med sjukvård, socialtjänst, Försäkringskassa och 

arbetsgivare (Attention, 2014.).  

Allgulander (2008) beskriver hjärnans uppkomst och hur nervceller kommunicerar och 

betonar hur samspelet mellan biologiska och sociala faktorer påverkar uppkomsten av 

psykiska sjukdomar och tillstånd. Avvikelser i hjärnfunktioner påverkar tolkningar, 

sinnesintryck och att förstå sammanhang. Genom forskning vet man en del om vad som 

kan ligga bakom men ännu är det mycket forskning som återstår för att 

kunskapsluckorna skall fyllas (ibid.). Ett barn kan ha utsatts för påfrestningar under 

graviditeten, förlossningen eller/och under nyföddhetsperioden men även finns det 

genetisk benägenhet till utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar. Det är 

sällan man finner bakomliggande medicinska sjukdomar. Dålig uppväxtmiljö orsakar 

inte neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men en ogynnsam omgivning kan dock 

förvärra svårigheterna (Attention, 2014). Samhället har stora brister i omhändertagandet 

av individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, allra helst när det gäller 

barn och unga. Om ett barn har en ”osynlig” funktionsnedsättning kan det lätt uppstå 

negativa spiraler med relationsproblem och dålig självkänsla både hos barnet, den unge 

men även hos föräldrar (ibid.).  

1.3 Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen är en nationell tillsynsmyndighet för verksamheter som rör hälso- och 

sjukvård och socialtjänst. De nationella riktlinjerna som är utgivna av Socialstyrelsen är 

inte juridiskt bindande utan rekommendationer som bör beaktas i dagliga sociala arbetet 

(Socialstyrelsen, 2013b). Socialstyrelsens verksamhetsgrund är det årliga 

regeringsbrevet med uppdrag från regeringen. Socialstyrelsen anlitar olika experter till 

exempel från det vetenskapliga rådet vid vissa uppdrag (ibid.). 

1.4 Socialtjänsten 

Socialtjänstlagen och LSS är några av de lagar som styr socialtjänstens arbete. 

Socialtjänstlagen är en ramlag som ger kommunerna stor frihet att utforma 

verksamheten där handlingsutrymmet är betydande när lagen skall tillämpas. I SoL 
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kap.1 §1. finns de övergripande målen och de grundläggande värderingarna för 

samhällets socialtjänst där det står om människors lika värde och lika rätt till social 

trygghet, omsorg och vård. Insatserna i SoL skall vara av god kvalitet och det ska finnas 

personal med lämplig utbildning och erfarenhet (SOU 2006:100). Insatserna i SoL skall 

ge en skälig levnadsnivå och därför är individen viktig och fokus skall ligga på dennes 

behov och inte styras av vilka insatser som socialtjänsten kan ge samt att kommunerna 

skall vara väl insatta med målgruppers levnadsnivå (Socialstyrelsen, 2010a). Det är 

både viktigt och nödvändigt att personal som ska ge stöd, service och omsorg har rätt 

kompetens och då ställs det krav på arbetsgivare att de ska kunna avgöra vilken 

kompetens som behövs för ett visst arbete (Socialstyrelsen, 2012). Detta är av stor vikt 

då det gäller personer med någon form av funktionsnedsättning, framförallt psykisk 

funktionsnedsättning. Vid möten med myndigheter befinner sig den enskilde i någon 

form av beroendeställning och det är viktigt att som myndighetsutövare vara medveten 

om att möten med enskilda individer handlar om möten mellan två experter 

(Socialstyrelsen, 2010b). I professionella möten mellan handläggare och klient är det av 

stor vikt att handläggaren har förmåga att visa respekt, empati och ödmjukhet för att 

skapa relationer som är förtroendefulla. Likaså kunna vara tydlig och saklig samt i både 

tal och skrift kunna uttrycka sig så att klienten förstår (ibid.). Detta är viktigt i 

kommunikation med personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Sjölund & 

Bejerot, 2009). En handläggare ska kunna professionellt kunna bemöta människor i kris 

och hantera motstridiga intressen (Socialstyrelsen, 2010b).  

I socialtjänstlagen står det i 3 kap. 3§ ”insatser inom socialtjänsten ska vara av god 

kvalitet”.   

      Socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller annan relevant 

examen på grundnivå i högskolan eller som har utländsk utbildning som erkänts enligt 3 b § andra stycket 

för utförande av sådana uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och ungdom som innefattar 

1. bedömning av om utredning ska inledas, 

2. utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder, eller 

3. uppföljning av beslutade insatser. 

Socialnämnden ansvarar för att den handläggare som självständigt utför arbetsuppgifter som avses i andra 

stycket har tillräcklig erfarenhet för uppgiften. Lag (2013:1146). 

1.5 PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området 

psykisk ohälsa 2012-2016 
Regeringen beslutade om en satsning på att få till konkreta förbättringar för personer 

med psykisk ohälsa. Denna satsning är ett långsiktigt förändringsarbete inom vård och 
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omsorg för en jämlik, kunskapsbaserad och säker vård och omsorg av kvalitet, öka 

tillgång till arbete och anpassad sysselsättning för dem med psykisk ohälsa, likaså att ge 

dem möjlighet till delaktighet och inflytande. Ambitionen med PRIO är att skapa en 

hållbar kraftsamling hos huvudmän att förebygga psykisk ohälsa och utveckla vården 

och omsorgen. Kunskapsspridning i samhället kring psykiska funktionsnedsättningar, 

öka kunskapsnivån bland socialarbetare som kommer i kontakt med psykisk ohälsa och 

kompetenssatsning bland personal inom vård och omsorg är bland de stora målen i 

denna satsning  ( Socialdepartementet, 2012).  

1.6 Mötet mellan klient och profession 
Socialtjänsthandläggare som arbetar inom den offentliga sektorn utövar någon form av 

makt genom regler och lagar, då de motiverar besluten utifrån socialtjänstlagen. Makt är 

en fråga om över och underordning enligt Johansson (2007) där makten fördelas på 

personers positioner i samhället. De som arbetar inom socialtjänsten har i regel en 

akademisk examen och dessa kunskaper förväntas inrymma professionella möten och 

beslut som är för klientens bästa. Att arbeta professionellt inom socialt arbete är en 

hårfin balansgång mellan paternalism och empowerment, där paternalism är enligt 

Meeuwisse, Sunesson & Swärd (2006) när en handläggare inte utgår från klientens 

önskemål utan från sin expertis och beslutar åtgärder utifrån problemet. Motsatsen till 

paternalism är enligt Meeuwisse mfl. (2006) empowerment, där vikten ligger på 

delaktighet och hjälp till självhjälp är det centrala.  

Förhållandet mellan profession och klient är inte jämlikt då professionen bär det yttersta 

ansvaret för klienten och dess behov (Hydén, 2001). Handläggaren måste hålla sig inom 

organisationens lagar och regler samtidigt som denne måste se klientens behov och om 

rätten till insatser uppfylls (ibid.). Även om klienten befinner sig i beroendeställning är 

det viktigt för handläggaren att vara medveten om att ett möte mellan handläggare 

(professionen) och klient handlar om möten mellan två experter. Klienten är expert på 

sin situation och handläggaren inom yrkesprofessionen (Socialstyrelsen, 2010b). I det 

professionella mötet måste handläggare kunna bemöta människor i kris, inte 

skuldbelägga någon och kunna hantera konflikter (ibid.). I det organisatoriska arbetet 

finns någon form av byråkrati, men blir byråkratin för hög kan maktobalansen leda till 

negativa effekter mellan profession och klient. Johansson (2007) menar att det då finns 

risk för målförskjutning, det vill säga att organisationens regler och lagar blir så viktiga 

för handläggaren att klientens behov kommer i andra hand. Hydén (2001) påpekar att 
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den mest grundläggande kunskapen kan gå förlorad om en handläggare blir allt för 

uppfylld av rutinerna att klienten inte längre är människan med behov, utan någon som 

ska passa in i en kategori som innefattar vissa kriterier.  

Hall (2001) har gjort en studie vars syfte var att undersöka hur mötet ser ut mellan 

professionen och klienten vid Försäkringskassan. Handläggare, klienter och chefer 

intervjuades. Resultatet visade att mötena i stort fungerande bra. Några möten var 

negativa där handläggare uppfattades som ”för” byråkratiska och inte såg klienten som 

individ. Hon menar att en handläggare bör tänka på vad ett gott bemötande innebär i 

praktiken, inte bara teoretiskt. Studien visade att möten som upplevdes positiva utgick 

från att handläggaren behandlat klienter med respekt. Vidare belyser Hall (2001) att de 

möten som inte fungerade bra är när den byråkratiska sidan blir starkare än den 

professionella sidan hos handläggaren. Att denna studie är gjord på Försäkringskassan i 

stället för socialtjänsten kan ses som en mindre betydelse här då bemötandet alltid är 

viktigt mellan myndighetsutövande tjänsteman och person med särskilda behov.  Hydén 

(2001) förklarar vikten av att inte glömma bort sina ”vardagliga kompetenser” och inte 

bara identifiera sig med sin profession och sina arbetsuppgifter utifrån organisationens 

regler. Den som arbetar med stöd, omsorg och service behöver inte bara kunskap utan 

även en förmåga att omsätta sin kunskap i praktiskt handlande. Att ha rätt kompetens är 

viktigt för dem som skall ge stöd, omsorg och service, allra helst till personer med 

funktionsnedsättningar och med rätt kompetens kan handläggaren bidra med insatser av 

god kvalitet (Socialstyrelsen, 2012). Sjöberg m.fl. (2003) förklarar bemötandet i tre 

nivåer för att förklara hur kedjan av beslut påverkar personer med funktionsnedsättning. 

Regeringen ansvarar för det kollektiva bemötandet. Myndigheter, kommuner och 

landsting svarar för det organisatoriska bemötandet och offentligt anställda som möter 

personen ansvarar för det individuella mötet. Dessa nivåer går in i varandra och ett bra 

bemötande handlar också om etisk hållning även om det finns lagar, normer och 

principer för hur man skall bemöta. I professionellt arbete gör man etiska 

ställningstaganden ständigt (ibid.). Vidare menar Sjöberg m.fl. (2003) att ett 

förvaltningsetiskt perspektiv är centralt i bemötandeområdet där forskning om 

värderingar, hur personer med funktionshinder blir bemötta av professionen.  

I Nationell Psykiatrisamordningens slutbetänkande belystes behovet av 

kompetensförstärkning och metodutveckling då kunskaperna kring kognitiva 

svårigheter och brister var stort (SOU 2006:100). Då redovisade Socialstyrelsen i en 
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rapport till regeringen hur läget såg ut när det gäller riktlinjer, arbetsformer och hur 

statsbidrag fördelades och förbrukades vid kompetenssatsning för biståndsbedömare när 

det gäller psykiska funktionsnedsättningar. Nationell psykiatrisamordning hade då 

kartlagt att det fanns ett stort behov av kompetensutveckling inom kommunernas arbete 

med handläggning av ärenden för individer med psykisk funktionsnedsättning. Jämtland 

hade 2006 sökt 5 499 500kr i medel för kompetensutveckling men endast förbrukat 15 

000kr (Socialstyrelsen, 2006a). Samma år gjordes det en studie vid Norra Stockholms 

neuropsykiatriska enhet för vuxna i syfte att jämföra behovet av psykiatrisk habilitering, 

behandling och stöd från kommunen. Resultatet visade på omfattande behov av 

stödinsatser, mer tydlig ansvarsfördelning mellan olika samhällsinsatser där 

socialtjänsten ingår. Allra helst personer med ADHD behöver ökat stöd då de ej ingår 

under LSS. För att insatserna skulle bli effektiva efterfrågades utbildning och 

handledning för personal som arbetar inom kommunal verksamhet (Brar, 2006). Sedan 

kan man utläsa från rapporten Kompetenssatsnig 2009-2012,Personal som kommer i 

kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning 

(Socialstyrelsen, 2013a) där Socialstyrelsen sammanfattar ett uppdrag av regeringen i 

satsning på att förstärka kompetensen och resultatet visar att satsningen med exempelvis 

projekt når ut relativt bra till baspersonal i kommuner och landsting. Intresset och ett 

behov av reguljär grundutbildning för personal som arbetar med individer med psykisk 

funktionsnedsättning fanns (ibid.).  

Socialstyrelsens rapport (2012) belyser också vikten av kompetens och kunskap, både 

bland personal som möter individer med funktionsnedsättningar i sitt arbete men också 

vikten av att arbetsgivare har tydliga krav på vilka kunskaper och erfarenheter de 

sökande ska ha vid rekrytering. Rapporten belyser också vikten av internutbildning som 

kan vara nödvändig då personal eventuellt behöver utbildas i särskild 

kommunikationsmetod eller speciella förhållningssätt.  Socialstyrelsens rapport är även 

ett vägledningsdokument där de påtrycker om kompetensutveckling, då det finns 

handläggare och personal som inte har den kompetens som arbetet kräver. Ibland kan 

det behövas specifik kompetens i bemötande med klienter. Socialtjänsten har ansvar för 

att personal har den kompetens som krävs för arbetsuppgifterna. Sören Lindmark (2004) 

skriver i sin artikel, där han har gjort en undersökning om hur de strukturella insatserna 

är försummade i det praktiska arbetet på socialtjänsten. Lindemark (2004) hade 

intervjuat förvaltningschefer, kommunpolitiker, socialsekreterare, chefer på 
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socialstyrelsen, professor i socialt arbete samt kunnig på socialdepartementet och det 

framkom att av ointresse och okunskap fanns för samhällsplanering.  

Germundsson, Hillborg & Danermark (2011) har i sin studie lagt fokus på 

tvärfunktionell samverkan relaterat till professionell hjälp för personer med psykiska 

problem. Denna studie visar fler faktorer som hindrar tvärfunktionell samverkan och ett 

av dessa är kunskapen om empowerment (hjälp till självhjälp). Denna arbetsmetod eller 

vägledningsstrategi är ett redskap som ökar klientens förtroende för professionen och 

som leder både till ökad och snabbare rehabilitering för att klienten skall kunna klara sin 

vardag (ibid.). Stephen & Xenakis (2014) beskriver att traditionella behandlingar för 

exempelvis PDSD och neuropsykiatriska tillstånd hjälper bara hälften att bli bättre. Det 

behövs förändringar i strategiskt tänkande vilket påverkar kultur och perspektiv. I kultur 

inkluderas attityder, politik och ekonomi. Kultur formar våra liv, professionella metoder 

och de strategiska insatserna som hör till. Enligt Stephen & Xenakis (2014) känner 

många som arbetar i organisationer att de arbetar i en kultur som förvaltas av organ 

utanför deras kontroll där de får åsidosätta sina individuella åsikter där hopplöshet och 

begränsningar råder och för att endast behandla symtom och ge tillfälliga lösningar på 

problemen. Dessa fenomen förekommer ofta där klienter inte uppfyller tröskeln för en 

diagnos. Författarna menar att för man ska kunna öka effektiviteten av klienten i 

centrum måste strategiska förändringar av omhändertagandet av klienter ändras, likaså 

synsätt och värderingar förbättras.  

 Gundersen & Svartdal (2005) har gjort en utvärdering av utbildning inom ART 

(Agression Replacement Training). I Norge är ART godkänt för att förebygga 

beteendeproblematik. För att ART ska vara effektivt måste personalen vara välutbildade 

i bemötande och beteendeproblematik så att programmet inte genomförs felaktigt. ART 

tillhör den kognitiva beteendeterapin vilket fokuserar på personens tankar och hur denne 

tolkar sin omvärld. I Sverige saknar ART- modellen varumärkesskydd, det vill säga att 

utbildningen i användandet av ART inte är licensbelagt. Det innebär att det inte finns 

någon som bär ansvaret för hur metoden skall användas, så vem som helst kan använda 

sig av ART och det kan utgöra stora skillnader på hur utbildning utformas (Kaunitz & 

Strandberg, 2009).  

Personer med Aspergers syndrom tillhör målgruppen NPF och forskning visar på att det 

sociala livet och sysselsättningen är ytterst minimal, jämfört med övriga populationen 
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(Moynahan, 2003). Unga vuxna med AS är alarmerande många bland arbetslösa i 

Norge. Dessa har färre vänner och bekanta. Frekvensen av depression bland unga med 

AS är förhöjt jämfört med den övriga populationen. ART är ett bra instrument för att 

förbättra social kompetens hos dessa individer och ART används i minst 22 länder 

världen över. De flesta program genomförs med barn och unga med risk för att utveckla 

neuropsykiatriska funktionshinder. I denna forskning (Moyanhan, 2003) utvärderades 

ART och dess användning. Det som går utläsa från olika forskningar är att ART är en 

multimodal habiliteringsmodell med betydande effekter (Goldstein, Glick & Gibbs, 

2004). I flera analyser och forskningar beskrivs vikten av att utbilda personal och 

behandlare på ett korrekt sätt. Kompetensen hos personal måste ses över så att 

metoderna genomförs rätt och i sin helhet. Enligt Kaunitz & Strandberg (2009) där en 

kartläggning av Sveriges kommuner gjorts, så finns det brister hur man använder sig av 

ART vilket kan vara ett problem då metoden riskerar att utvattnas.  

Utifrån Piuva, Börjesson & Lobos (2011) studie med både brukare och boendestödjare, 

svarade de intervjuade att kunskapen om kognitiva funktionshinder behövde öka både 

inom socialtjänsten samt den psykiatriska vården, vilket Mellgren & Lundin (2012) 

också hänvisar till i sin definition om psykiskt funktionshinder. Hillborg & Dalin (2012) 

gjorde en uppföljning av tre utbildningar som fokuserade på implementering av metoder 

och kunskap inom psykiatri till socialtjänstens och psykiatrins verksamheter i 

Västernorrlands län. De flesta i utbildningarna hade ganska bra kunskaper inom området 

innan utbildning men hela 89 procent svarade att kurserna hade givit dem ny kunskap i 

ganska hög eller mycket hög grad (ibid.).  

Myndigheten för vårdanalys har gjort en utvärdering av handlingsplanen PRIO 

(Vårdanalys, 2013). Utvärdering var för att följa upp och utvärdera om PRIO har gett 

avsedda effekter för personer med psykisk ohälsa. Vårdanalys (2013) har kommit fram 

till att majoriteten av 2012 års insatser inriktades i första hand mot psykiatrivård och lite 

mot kommunens omsorg och livssituationen för denna målgrupp. Vidare redovisar 

Vårdanalys (2013) att målbeskrivningar och ekonomiska redovisningar är bristfälliga. 

Likaså har det framkommit att SKL:s information till kommunerna och landstingen om 

villkor för de prestationsbaserade insatserna samt samordningsfunktionen inom 

Socialdepartementets former för samverkan med Socialstyrelsen är bristfälliga.  
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Ett bra möte från professionens sida i mötet med klienten bygger på kunskap, erfarenhet 

och utveckling och det i sin tur byggs upp av kompetensutveckling. VINNOVA är en 

organisation som driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. 

VINNOVA:s uppgift är att genom behovsmotiverad forskning främja tillväxten och 

förstärka den offentliga sektorn genom att öka organisationers förmåga till långsiktig 

effektivitet, förnyelse och värdeskapande. En forskning gjord av VINNOVA är Den 

kompetenta arbetsplatsen (Döör & Larsson, 2008) och dess syfte var för att öka 

förutsättningarna för organisationer att nå sina mål med att förbättra sina verksamheter 

och därigenom lyfta fram kompetensens betydelse. Döör och Larsson (2008) menar att 

kompetens utvecklas tillsammans med andra och för att uppnå produktiva och effektiva 

arbetsplatser måste kompetensen främjas (ibid.). En utvärdering av kompetenssatsning 

inom psykiatrisk omvårdnad och rehabilitering är gjord i Jämtlands län (Skoglind-

Öhman, 2013). Kompetenssatsningen var kurser som omfattade 7,5hp där sammanlagt 

171 personer deltog. Målgruppen var personer som arbetar nära personer med psykisk 

sjukdom eller funktionsnedsättning, brukare och anhöriga. Kurserna hade uppfattats 

som givande och utvecklande. 

Den forskning som har gått att få fram om kunskapsläget och kompetenssatsning hos 

socialtjänstens handläggare kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utgår 

mestadels från Socialstyrelsens översikter och vägledningsdokument från 2006 och 

fram till idag, samt några artiklar i vetenskapliga tidskrifter.  Det har varit svårt att finna 

internationella studier som berör både bemötande, NPF samt kunskapsutveckling 

tillsammans vilket var vårt syfte samt att denna studie innefattar svensk kontext.  

1.7 Teoretiska perspektiv 
En myndighets vardag innehåller många etiska dilemman som man som medarbetare 

inte alltid är medveten om, inte minst i myndigheter där man möter personer i utsatta 

situationer. Att alltid hålla diskussionen om etik och värderingar levande för att 

upprätthålla ett professionellt förhållningssätt är nödvändigt. Etik handlar om vad som 

är ont och gott, rätt och fel och kan användas synonymt med moral, samt många 

professioner så som advokater, läkare och socionomer har egna etiska riktliner och i 

denna process ingår det att skapa yrkesprofessionella etiska koder (Lundquist, 2001).  

Lennart Lundquist (2014) skriver att det finns flera etiska system för en 

förvaltningstjänsteman, där förvaltningsetik, professionsetik, gruppetik och egenetik 
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råder. Några av dessa kan man inte använda vid beslutsfattande, till exempel egenetik 

och gruppetik. Vad som återstår är då förvaltningsetik och professionsetik. När man 

pratar om förvaltningsetik så skiljer sig den från övriga etiska system. Detta genom den 

starka förbindelsen till den rådande politiken. Det går även att koppla till normsystemet 

som är förvaltningsetikens mynning. Politikernas vilja, folkets vilja och lag och även 

lagens krav är något som förvaltningen bör ta hänsyn till. Vid tjänstemännens och övrig 

personals val av handling bör de ta hänsyn till personer med funktionshinder i sina 

möten. Samtidigt som de tar hänsyn till dessa människor med funktionshinder så skall 

de även följa de lagar och regelverk som råder. De bör även vara lojala mot de politiker 

som styr arbetet och mot sina kollegor och överordnade. Lundqvist (2001) menar att det 

finns tre utgångspunkter för att kunna handla etiskt korrekt. Dessa tre är att förstå, 

kunna och vilja. Man bör ha kunskap om de etiska riktlinjerna och då måste man förstå. 

Nästa steg är att man bör ha en avsikt att vilja tillämpa dem och som avslutning bör man 

kunna tillämpa dessa regler. För att tillämpa dem bör man ha de resurser som krävs för 

uppgiften. Saknas det någon av dessa så minskar möjligheten till att upprätta en 

förvaltning som är demokratiskt och moraliskt effektiv. 

Lundqvist (2001) skriver vidare att de anställda inom vård, skola och socialtjänst tar en 

särställning i besittning. De anställda uppfattar sig inte som tjänstemän i en reglerad 

verksamhet utan i första hand som professionella. Inom socialtjänsten med dess 

myndighetsutövning gentemot de svaga grupperna i ett samhälle så är detta ett allvarligt 

förhållande. De som arbetar bör även kunna den offentliga etiken förutom 

professionsetiken. Lundqvist (2001) söker efter mer civilkurage.  Han menar att det 

behövs både mod och moralisk medvetenhet för att handla etiskt korrekt och för att 

uppnå detta behövs utbildning och en ständig diskussion.  

I det sociala arbetet med människor tvingas yrkesutövare fatta beslut som är av stor 

betydelse för enskilda individers liv (Akademikerförbundet, 2014). Dessa beslut 

innehåller etiska bedömningar. Värderingar blir då viktiga att vara medveten om som 

socialarbetare och att arbetet påverkar den enskildes liv. Inom socialt arbete finns etiska 

koder likt de flesta människomötande yrken. Etiska koder hjälper till att öka 

uppmärksamheten på etiska problem, föra etiska resonemang, och göra professionella 

bedömningar (ibid.). Akademikerförbundet SSR är ett svenskt fack- och yrkesförbund 

som inriktar sig mot socialarbetare. De etiska koderna för socialarbetare antogs 1985 

och därefter har koderna uppdaterats och den senaste uppdateringen gjordes 2006 
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(Akademikerförbundet, 2014). Etiska koder bidrar till att stärka yrkesidentiteten och ger 

ökad tydlighet i arbetet. De dilemman som kan uppstå i mötet mellan klient och 

profession är lojalitet och rollkonflikter för socialarbetaren, att prioritera då det råder 

begränsade resursutrymmen eller att välja insatser (ibid.). Vidare beskriver 

Akademikerförbundet (2014) att det finns många frågeställningar i etiska överväganden: 

Vad är människans värde? Vilket ansvar har jag? Vad är rätt eller fel? I 

professionsetiken finns grunder som måste beaktas. Människovärdesprincipen, 

mänskliga rättigheter, humanitet, solidaritet, välfärd och trygghet, värdighet, 

självbedömande och jämlikhet är några av de viktigaste grunderna (ibid.). En 

professionell socialarbetare bör ha mångsidig kunskap och yrkesskicklighet.  

Christoffersen (2007) menar att yrkesetiken kräver att den professionella utövaren måste 

intressera sig för en klients situation och agera därefter. De etiska koderna innehåller 

både pliktetik, rättighetsetik och konsekvensetik i form av regler (ibid.). En förvaltning 

ska omsätta regeringens beslut så effektivt som möjligt. Politiska överväganden, 

värderingar, administrativa effektiviseringar är några poster där gränsdragningar kan 

vara svåra att dra menar Åmark (2005). Socialförsäkringssystemet har olika 

konstruktioner och det handlar om vilka som ska omfattas av försäkringarna samt hur 

ersättningar ska beräknas, men det handlar också om etiska normer och ideologi (ibid.). 

Åmark (2005) menar vidare att det finns ett normativt innehåll i 

socialförsäkringssystemet där makt, ordning, rättvisa och jämlikhet skall råda. Målet 

med socialpolitiken är att varje individ skall få leva ett drägligt liv (ibid.). Enligt 

Lundquist (2001) kan vi välja olika handlingssätt i en lojalitetskonflikt, där vårt 

offentliga etos bör styra den offentliga verksamheten, där alla förpliktelser som återfinns 

i lagar, internationella konventioner, värderingar och etik sammansvetsas (ibid.). 

Socialtjänsthandläggare har således förpliktelser gentemot regelverk, lagar, 

verksamhetens policy, yrkesetiken, vetenskapen, kollegor, allmänhet och klient 

(Blennberger, 2005). En socialtjänsthandläggare måste följa lagen och kommunens 

riktlinjer men ibland kan denna lojalitet komma i konflikt med handläggarens 

professionella bedömning och lojalitet med klienten. Därför finns de etiska riktlinjer 

som är framtagna av Akademikerförbundet (2014) som ett stöd i sådana situationer. I 

artikeln Does social work education have an impact on social policy preferences?A 

Three – Cohort study (Weiss; Cnaan; Gal, 2005) där en undersökning gjorts av effekten 

av utbildning i socialt arbete påverkas av de socialpolitiska preferenser som finns 
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hänvisar skribenterna till ” The code of ethics of the National Association o Social 

Workers (1999)” som förklarar att socialarbetare bör engagera sig i sociala och politiska 

åtgärder som syftar till att säkerställa att alla människor har lika tillgång till resurser för 

att uppfylla sina grundläggande behov och för att kunna utvecklas fullt ut.  

Förvaltningsetik och professionsetik är påverkad av organisationens uppbyggnad från 

botten till toppen i den byråkratiska trappan som oftast råder i offentliga organisationer. 

Regler måste finnas för hur problem skall lösas. Varje anställd måste ha 

kompetensområden med tydliga arbetsuppgifter. De anställda behöver utbildning för att 

tillämpa regler. En organisation kan definieras som ett antal personer som försöker 

uppnå en viss målsättning genom att samarbeta och förhålla sig tillvarandra på ett visst 

sätt och organisationen syfte är att nå bestämda mål (Giddens & Griffiths, 2007). Max 

Weber skapade den byråkratiska skolan där hierarkisk organisationsuppbyggnad råder 

där effektivitet uppnås genom formella regler och kommunikationskanaler (ibid.).  

1.8 Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till att studera de åtta kommunerna som finns i Jämtlands Län. 

Det utifrån att vi bor och arbetar i länet vilket möjliggör en personlig kommunikation 

med de respondenter som är aktuella i denna studie. Intervjuerna skedde mestadels i 

respondenternas arbetsmiljö vilket medförde att vi kunde observera miljö och följa 

interaktionen på ett bra sätt (Vetenskapsrådet, 2014).  

1.9 Begreppsdiskussion 
En av de mest centrala begrepp som berörs i uppsatsen är NPF(neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning) som är den funktionsnedsättning som mest tas upp i denna 

uppsats och som ligger under psykisk ohälsa och har ett mer internationellt uttryck som 

utvecklingsrelaterad kognitiv funktionsnedsättning och som förklaras närmare under 

(1.1.1) Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Klient är ett annat begrepp som används 

och här menas som mottagare av hjälp, stöd och insatser ifrån kommunens socialtjänst. 

Begreppet klient blir i socialt arbete degraderad till en position som mer eller mindre 

innebär underordig då klienten inte är, eller kan vara uppdragsgivaren då 

socialtjänsthandläggaren är motpart. En skillnad med begreppet klient inom socialt 

arbete är att denne sällan kan välja mellan olika alternativ, det vill säga att de oftast inte 

har valmöjligheter att vända sig till någon annan aktör för att få hjälp, mot exempelvis 

klienter hos en advokat (Meeuwisse m.fl., 2006). Hydén (2001) skriver om ”att bemöta 

och bemötas” där han definierar begreppet bemöta ur ett kommunikativt och interaktivt 
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perspektiv. Att man inte får glömma bort sina vardagliga sociala kompetenser och bara 

följa den professionella linjen i ett bemötande. Ordet bemötande härleds till hur 

professionella bemöter medborgare då begreppet är ett centralt inslag i socialt arbete, 

samt ett viktigt inslag i vård- och omsorgsutbildningar men även en stor framväxt i 

litteraturen och i speciella utbildningar (ibid.). Begreppet bemötande förklarar Hydén 

(2001) som en relation där personer söker hjälp från professionell person och i sin tur 

med sina erfarenheter, kunskaper och resurser förväntas kunna ge den hjälpen. Därför 

”ligger det i den professionella relationens natur att bemöta – inte bara att möta. Det är 

alltså en utpräglat asymmetrisk relation mellan hjälpare och hjälpsökande”(Hydén, 

2001, s. 52). 

2. Metod 
Vår första tanke var att göra en kvantitativ enkätstudie där kommuner och respondenter 

från hela landet hade valts ut slumpmässigt. På grund av den tidsbegränsning vi hade för 

denna studie så övervägde vi en mer geografiskt begränsad studie, vilket då gav 

möjligheten till att göra en kvalitativ intervju. 

För att uppnå syftet med denna studie har vi valt en kvalitativ komparativ 

forskningsdesign där insamling av data har skett genom intervjuer med representanter 

från socialtjänsten i kommunerna. Detta för att få en ökad förståelse för hur 

kunskapsläget är och hur kompetenssatsningar ser ut kring NPF bland 

socialtjänsthandläggare. Den komparativa metoden som vi valt är för att kunna 

analysera likheter och skillnader både mellan studieobjekten men också mellan 

studieobjekt och tidigare forskning (Bryman, 2011) för att i sin tur få en överblick hur 

kunskapsläget och kompetensutvecklingen ser ut i Jämtlands län. I denna studie har vi 

valt att använda oss av en semi- strukturerad intervjuform. Utifrån denna intervjuform 

diskuterar Bryman (2011) om uppbyggnaden och dess olika steg: En intervjuguide 

skapar grundfrågorna, frågorna är av öppna slag vilket ger respondenterna friare 

svarsmöjligheter samt att eventuella följdfrågor kunde ställas för att få en djupare bild 

av vad respondenterna menade med sina svar, vilket vi ser som en fördel då intervjun 

liknar ett vanligt samtal. En semi- strukturerad intervju kan ses som flexibel men kan 

också vara till en nackdel i vissa sammanhang. Därför har vi försökt att analysera 

sammanfattade svar utifrån intervjuguidens frågor systematiskt då det annars kan vara 

krångligt att jämföra den information som framkommit. Motiveringen till en kvalitativ 
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intervju stöds av Widerberg (2002) där hon beskriver hur den kvalitativa 

forskningsmetoden använder samtalet som verktyg för att få fram förståelse samt att 

med respondenterna i centrum, kan studera och analysera erfarenheter och 

kunskapsnivåer om ämnet i fråga. Även Bryman (2011) anser att kvalitativa intervjuer 

inte håller så stor vikt på att hålla intervjun statisk utan att en intervju flyter friare, vilket 

kan ge mer djupgående och detaljerade svar. I intervjuerna med representanter för 

kommunerna, det vill säga de med kunskap kring bemötande av personer med NPF, har 

vi utgått från ett förvaltningsetiskt och professionsetiskt perspektiv för att synliggöra om 

det finns en problematik kring mötet mellan socialtjänsthandläggare och personer med 

NPF och med misstänkt kognitiv utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning/ 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning men även se hur kompetenssatsning ser ut och i 

vilken omfattning.  

För att få en fullständig bild av hur ett bra möte mellan dessa personer bör vara, måste 

man ha mer kunskap om handlingar och effekter, kunskap och förförståelse om 

huvudmännens egna upplevelser och kunskap, om personal som finns i mötet och som 

fattar en del beslut, andra anställda i berörda verksamheter, om ansvariga 

tillsynsmyndigheter, rättväsendets roll och framför allt de hjälpbehövandes röst och 

erfarenheter. Dessa perspektiv blir här något begränsade vilket höjer validiteten på 

arbetet då vi endast undersöker hur läget ser ut i Jämtlands län bland kommunerna och 

dess socialarbetare som var syftet med studien. En kvalitativ forsknings fokus ligger 

mer på ord än siffror (Bryman, 2011) vilket vi hade som utgångspunkt då vi ville få en 

förståelse för respondenternas subjektiva erfarenheter, uppfattningar och handlingar i 

den kontext de befinner sig. Detta för att förstå sammanhanget från respondenternas 

synvinkel. Den kritik som kan riktas mot den kvalitativa metoden är att det är svårt att 

fastställa vad som är sant eller inte men vi har försökt att vara så objektiva som möjligt 

vilket höjer reliabiliteten. Vi har valt hermeneutisk synsätt som är viktig när det gäller 

att förstå människor och dess handlingar. Intersubjektiviteten kan i princip inte testas då 

tolkningen är påverkad av tolkarens värderingar, förförståelse och kontexter. Som 

Bryman (2011) beskriver kan ett hermeneutiskt synsätt inbegripa att insamling och 

analys möjlighetsgör en förförståelse i kontexten. Eftersom vi ville få en förförståelse 

för hur socialtjänsthandläggare bemöter personer med NPF och hur kunskapsnivån är i 

dessa bemötanden, har vi utgått från hermeneutiken där tolkning och förförståelse ligger 

i centrum. En svårighet med hermeneutisk utgångspunkt är att det inte finns några klara 
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steg och riktlinjer för hur tolkningsprocessen ska se ut, därför är det viktigt att vara 

kreativ i analysarbetet.  

Vi har valt en innehållsanalys vid tolkning av resultatet vilket är en mer teorilös 

tolkningsmetod. Många kvalitativa metoder intresserar sig bara för vissa speciella 

fenomen eller interaktioner mellan människor (grounded theory). I en innehållsanalys 

finns inga direkta avgränsningar för vad man intresserar sig för. Upplevelser, 

handlingar, skrivna eller outtalade koder eller maktstrukturer är exempel på 

intresseområden (Bryman, 2011). Vid en innehållsanalys kan resultatet bli en 

beskrivning av vad man sett. Det går inte hävda att det man fått fram är det enda sättet 

att beskriva företeelsen men om man lyckas bra kan man då finna en viss 

generaliserbarhet då man har fångat något som är så pass universellt att det finns 

intresse för fortsatt forskning utanför den undersökta gruppen (ibid.). Vid en 

innehållsanalys vill forskaren ofta koda texten i termer i teman och ämnesområden där 

man kan se en kategorisering av de företeelser som är av intresse, vilket vi delade in vår 

analys i tre teman: kunskapsnivå, kompetenssatsning och bemötande. 

Tillvägagångssättet i en kvalitativ innehållsanalys påminner ofta om ett kvantitativt 

tillvägagångssätt och kan delas in i olika perspektiv, beroende på vad man ämnar 

studera och till vilket syfte. I vår studie kan man säga att vi valt en riktad 

innehållsanalys där vi har jämfört vårt resultat med tidigare forskning samt diskussion 

utifrån teoretiskt och etiska perspektiv.  

2.1 Urval  
Denna studie bygger på två grundurval. Det ena är det Bryman (2011) kallar för ett 

målinriktat urval som baseras på att forskaren vänder sig till personer som är relevanta 

för problemformuleringen och forskningsfrågorna. I första läget så kontaktades 

socialcheferna i Jämtlands åtta kommuner via postat brev där vi efterfrågade att få 

kontakt med någon representant som hade kunskap att kunna svara på våra frågor 

utifrån vårt syfte med studien. Vi tänkte först att socialcheferna hade god kunskap kring 

kunskap och kompetens, men vid närmare eftertanke så behövde vi gå djupare för att 

finna respondenter som visste mer kring handläggarnas kunskap och kompetens. Här 

kan vi härleda vårt urval till Bryman (2011) där han beskriver samplingsmetoden som är 

vårt andra grundurval. Samplingsmetoden beskrivs som ett verktyg för att finna 

personer som har de kunskaper som forskaren anser vara relevanta för att på ett effektivt 

sätt uppnå en teoretisk mättnad. Efter det första utskickade brevet kontaktade vi 
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socialcheferna via mail med en något mer tydlig formulering på vilken sorts profession 

vi ville komma i kontakt med och fick därefter svar via mail från representanter från 

kommunerna som socialcheferna ansåg ha bäst kunskap och kompetens att besvara våra 

frågor. I några fall hänvisade den utav socialchefens utvalda representant vidare till en 

tredje person som skulle kunna besitta mer kunskap än föregående. Man kan då härleda 

vårt urval till snöbollsurvalsmetoden då forskaren söker kontakt med ett mindre antal 

personer som tycks vara av intresse för forskaren att intervjua där en kontakt med en 

tilltänkt respondent leder till en ny kontakt för intervju (ibid.).  Uppfattningen av vilka 

personer som borde kontaktas för studien ändrades något under inledningsprocessen vid 

kontaktsökandet. Enligt Bryman (2011) kan det målinriktade urvalet ändra form utifrån 

hur det teoretiska urvalet har sett ut från början, det vill säga att det är en ständigt 

pågående process. Hade vi här valt att intervjua enskilda socialtjänsthandläggare så hade 

vi inte kunnat få ett helhetsperspektiv på hur kunskap och kompetenssatsning ser ut i 

kommunen, så vi inriktade oss på nyckelpersoner som arbetade både nära den enskilde 

handläggaren men också själv mötte personer med NPF.  

Ett metodproblem som kan uppstå vid en sådan studie är den externa validiteten, då den 

kan ses som låg på grund av ett begränsat urval då en högre extern validitet kan vara 

lättare att generaliseras till andra kontexter (Bryman, 2011).  

2.2 Litteratur och källkritik 
För att hitta relevant litteratur och får en översikt över vad som tidigare skrivits om 

socialtjänstens kunskap och kompetens i bemötande med personer med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning började vi med att googla med sökorden kunskap och 

kompetenssatsning om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning bland socialtjänstens 

handläggare, kompetenssatsning inom utvecklingsrelaterade kognitiva 

funktionsnedsättningar, socialtjänstens krav på biståndshandläggare i bemötande mot 

personer med NPF. Vi fann ett flertal rapporter och vägledningsdokument i ämnet där 

Socialstyrelsen efterfrågar ökad kompetens bland personal och yrkesutövare i ämnet. De 

flesta rapporter utgår ifrån SOU 2006:100 Ambition och ansvar Nationell strategi för 

utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och 

funktionshinder vilket är ett slutbetänkande av Nationell Psykiatrisamordning med 

uppgift att se över frågor som rör resurser, arbetsformer, samverkan, personal och 

kompetens inom vård, social omsorg och rehabilitering för dem som har psykisk 

sjukdom och psykiska funktionsnedsättning (SOU 2006:100). Vi har även gjort 
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sökningar i databaser via Mittuniversitetets bibliotek, där vi sökt böcker och tidskrifter 

via Primo och LIBRIS för att få mer kunskap men även att finna vidare referenser från 

böcker i ämnet. Likaså har vi använt oss av PROQuest social science och PUMED för 

att finna vetenskapligt granskade artiklar och forskning om både neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och bemötande. De sök ord vi har använt är: developmental 

cognitive disabilities, social work in dealing with mental impairment, professional 

treatment, skills investment in social psychiatry.  

Det finns mycket skrivet om neuropsykiatri, psykisk ohälsa och hur dessa uppkommer, 

likaså forskning om behandling och rehabilitering och diagnostisering i böcker och 

artiklar men inte en kombination av dessa där socialtjänsthandläggare bemöter personer 

med NPF och hur kunskapsnivån är bland handläggare i ämnet neuropsykiatri, hur man 

bemöter dessa funktionsnedsättningar och vilken kompetenssatsning som skulle kunna 

vara aktuella. Dessa kategorier är vår utgångspunkt i våra frågeställningar. Forskning 

om socionomer/ socialarbetares kompetens i mötet med personer med NPF verkar inte 

vara så utforskat och därmed inte heller debatterad i vetenskapliga sammanhang.  Det 

finns också forskning om samtalsmetoder, bemötande och professionellt 

förhållningssätt, men det finns inte så mycket svensk forskning kring professionens 

bemötande av personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning även om 

Socialstyrelsen under många år har efterfrågat ökad kunskap och kompetensutveckling i 

ämnet, vilket väcker frågor om vad som ligger till grund för Socialstyrelsens efterfrågan 

i sina rapporter.  Vi har försökt begränsa den litteratur och forskning som finns inom 

Sverige då vi gör vår studie utifrån hur det ser ut med kompetens och kunskap inom 

Jämtlands läns kommuner i jämförelse med de rapporter och dokument som 

Socialstyrelsen har utkommit med, där det påvisar att kunskap och kompetensutveckling 

är för låg i hela landet generellt (Socialstyrelsen, 2006;2007;2010a;2010b;2012;2013a).  

2.3 Tillvägagångssätt och analys av insamlat material 
Att öka trovärdigheten i en kvalitativ studie är en process där forskaren förmedlar sitt 

resultat till dem som på något sätt deltagit i undersökningen (Bryman, 2001). Detta för 

att försäkra sig om det finns en bra relation mellan studiens resultat och de erfarenheter 

som respondenterna har. Vi har därför erbjudit kommunerna både i missivbrevet, 

informationsbrevet och i samband med intervjun att få den inspelade intervjun i skriftlig 

form samt få tillgång till den färdiga studien. Pålitligheten i denna studie försöker vi 
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säkerställa genom att ge en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i 

undersökningsprocessen (Bryman, 2011).   

Vi började med att skicka ut ett missivbrev till socialcheferna i Jämtlands kommuner 

(bilaga 1) där vi presenterade oss och beskrev vår tilltänkta studie och i vilket syfte. I 

brevet informerade vi om hur vi hade tänkt gå tillväga och varför deras medverkan var 

betydelsefull och att vi ville komma i kontakt med någon representant som hade god 

kunskap om kunskapsläget och kompetenssatsning kring NPF i deras kommun. Därefter 

skickade vi ut en påminnelse efter en vecka via mail där vi bifogade missivbrevet. Fick 

svar från fem av åtta kommuner att de ville medverka i vår undersökning och vi bokade 

in möte med representanter för kommunerna som då skulle bli våra respondenter. Två 

av de andra kommunerna tackade nej till medverkan på grund av tidsbrist och en 

kommun har vi inte fått tag på varken, via brev, mail eller telefonsamtal. Inför de 

planerade intervjutillfällena framställde vi en intervjuguide med vägledning från 

Bryman (2011) där han informerar om att formuleringen av frågeställningar inte ska 

vara så specifika att man går miste om information som kan uppstå under intervjun. 

Bryman (2011) menar också att för att få till ett bra möte med respondenterna så bör 

forskaren vara väl insatt i ämnet, kunna beskriv syftet med intervjun för respondenten, 

vara tydlig, visa hänsyn, ha en empatisk inställning men också kunna ifrågasätta saker 

som sägs på ett respektfullt sätt.  

Vi skickade ut studiefrågorna (bilaga 2) till respondenterna i förväg för att de skulle 

kunna förbereda sig inför intervjun. Vi såg detta mer som en fördel då vi då kunde få 

mer utförliga svar på våra frågor då vi inte var ute för att granska verksamheten utifrån 

en partisk synvinkel utan från ett objektivt perspektiv hur verkligheten såg ut i 

kommunerna. Vi har utgått från samma frågor till alla respondenterna vilket 

underlättade analysen av insamlat material. Den första intervjun kan jämföras med en 

pilotstudie och vi kunde till senare intervjuer revidera intervjuguiden. Själva frågorna 

fungerade och togs emot av respondenterna med bra förståelse under hela 

undersökningsperioden. Vi gav respondenterna valmöjligheten att antingen berätta själv 

fritt utifrån intervjufrågorna eller om vi ställde frågorna löpande och de svarade 

eftersom. Alla valde att vi skulle ställa frågorna löpande och de svarade eftersom. Själva 

intervjun spelades in via röstupptagning på våra mobiltelefoner efter godkännande av 

respondenterna, där de hade skrivit under ett informationsbrev (bilaga 3) som innehöll 

studiens syfte, intervjupersonens roll och hur vi garanterar att informationen som 
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kommer fram vid inspelningen behandlas konfidentiellt och hur intervjumaterialet 

skulle komma att användas i vår studie. Intervjuerna utfördes på respondenternas 

arbetsplatser vilket gjorde att vi kunde observera vad som händer, vad som sägs och 

följa interaktionen (Vetenskapsrådet, 2014). I anslutning till intervjuerna transkriberade 

vi intervjuerna i sin helhet. Kvale & Brinkman (2009) menar att vid en transkribering 

blir själva utskriften en inledning till en analytisk process. Kvale & Brinkman (2009) 

skriver också att det finns en grundregel vid utskrift av intervjuer, att man skall ange i 

uppsatsen hur utskriften har gjorts. Vi har båda medverkat vid själva intervjuerna. 

Sedan har Malin mestadels genomfört transkriberingen av intervjumaterialet men vi 

båda har jämfört och granskat ljudinspelningarna med den nedskrivna texten så att varje 

ord stämmer överrens, vilket ökar reliabiliteten menar Kvale & Brinkman. Vi har båda 

tolkat både ljudinspelningarna och den utskrivna texten gemensamt vilket också ökar 

validiteten då det kan finnas risk att tolka skriven text annorlunda mot den muntliga 

intervjun (ibid.). Validiteten i tolkningen av intervjun ökar också av att vi båda har 

medverkat vid både intervjutillfällena, transkriberingen och analys av de svar 

respondenterna har givit på våra frågor. Vi har i utskriften av ljudfilerna tagit med alla 

ljud och ord som finns med i ljudupptagningen, vilket kan härleda till en total 

transkribering. Kvale & Brinkman (2009) menar att en inspelning av intervju blir en 

första abstraktion, där samtalet är en levande fysisk närvaro men kroppsspråk och gester 

går förlorad. När man sedan gör en utskrift av det inspelade materialet blir det en andra 

abstraktion då röst, tonläge och andning går förlorad, det vill säga att den skrivna texten 

blir en utarmad återgivning av det levande intervjumaterialet (ibid.). Eftersom vi valt att 

hålla oss inom ett specifikt fenomen där vi undersöker kunskapsnivån och 

kompetenssatsning i kommunerna och valt att respondenterna besvara samma frågor har 

det underlättat analysen av resultatet och gett en styrka i studien. I nästa steg har vi 

använt oss av något som Kvale & Brinkman (2009) beskriver som 

meningskoncentrering som innebär att man reducerar det skrivna intervjumaterialet till 

kortare sammanfattningar som lyfter fram de svar respondenterna gett på själva 

frågorna. Denna sammanställning blev till ett utkast som vi sedan kunde jämföra 

respondenterna i mellan samt mellan deras svar och Socialstyrelsens rapporter för att 

finna gemensamma teman och olikheter som sedan sammanställdes i 

resultatredovisningen. Datainsamlingen har skett genom intervjuer och insamling av 

skriftligt material. Urvalet av respondenter, datainsamling och analys har skett parallellt 

tills mättnad uppstått. Detta för att kunna se hur olika begrepp är relaterade till varandra 
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och vilka strategier och tekniker som finns och vilka konsekvenser de ger (Bryman, 

2011). Denna studie har ett induktivt tillvägagångssätt då syftet var att formulera 

hypoteser utifrån specifik data men har också deduktiva inslag då studien utgår från 

hypoteser och drar specifika slutsatser utifrån intervjumaterialet. Meningar och fraser 

som har varit relevant för frågeställningarna har plockats ut, men omgivande text har 

tagits med så att sammanhanget inte har påverkats. De koncentrerade meningarna har 

grupperats till de tre förutbestämda teman. Respondenterna beskriver hur läget ser ut i 

just deras kommun som sedan tolkas och testas mot insamlad data, för att till slut 

urskilja vad som är absolut centralt i studien.  Arbetsfördelningen mellan oss har 

fungerat mycket bra genom hela studien. Vi började med att göra en tidsaxel för att få 

en blick över tidsramar och viktiga datum, sedan en planering om hur lång tid varje 

moment i arbete skulle ta, utarbetade en arbetsfördelning i sökning av empiri och gjorde 

ett utkast till innehållsförteckning.  Vi har arbetat tillsammans den större delen av tiden. 

När vi inte har gjort det har vi haft en daglig kontakt via Skype eller telefon och kommit 

överrens om hur vi skulle dela upp arbetet. De få delar som har skrivits på var sitt håll 

har sedan skickats över till varandra för korrekturläsning och granskning. Malin har 

gjort mestadels av transkriberingen med tillhörande sammanfattning av 

intervjumaterialet och Lena har renskrivit det mesta av det färdiga arbetet. Sedan har vi 

tillsammans gått igenom arbetet för rättning och ändring av allt material så att båda är 

överrens om utformningen och färdigt resultat.  

2.4 Forskningsetiska aspekter 
Kvale & Brinkman (2009) beskriver de etiska förhållningssätten som förekommer i 

kvalitativ forskning och menar att det är av stor vikt att redovisa tillförlitlig kunskap. 

För att tillgodose detta förhåller sig denna studie till Vetenskapsrådets etiska krav 

angående information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 

2014). De etiska aspekterna är viktiga att gå igenom både före och efter studien för att 

säkerställa att allt har genomförts på ett etiskt sätt i insamling av empiri, mötet med 

respondenten och användande av studiematerialet (Kvale & Brinkman, 2009). Denna 

studie faller inte under bestämmelserna om etikprövning av forskning som avser 

människor (Lag 2003:460). Vi har inte kommit i kontakt med känsliga personuppgifter, 

inte gjort några fysiska ingrepp, inte forskat på biologiskt material. Därför uppfyller inte 

studien de kriterier som återges av lagen om etikprövning. Bryman (2011) berör fyra 

grundläggande etiska principer som forskare bör ha i åtanke vid planering, 
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genomförande och analys i en studie. Det första är informationskravet där vi informerar 

respondenterna om syftet med studien både i missivbrevet och samtyckesbrevet men 

även muntligt innan intervjun startade. Det andra är samtyckeskravet där 

respondenterna fått information innan att deltagandet var frivillig och att de kunde 

avbryta intervjun när de ville, samt i samband med intervjun fick respondenten skriva 

under ett samtyckesbrev där denna information fanns nedtecknat (bilaga 3). Sedan 

beaktades konfidentialitetskravet där vi försäkrade att de uppgifter de delgav hanterades 

respektfullt och att endast vi som utförde studien hanterande intervjumaterialet. I 

samtyckesbrevet belystes också att respondenten fick välja om vi fick referera till 

dennes namn och yrkestitel i uppsatsen. Nyttjandekravet blev aktuellt utifrån vår 

information om att det insamlade intervjumaterialet skulle enbart användas i denna 

uppsats och om respondenterna ville ta del av den transkriberade intervjun samt att det 

färdiga arbetet kommer att finnas tillgängligt om de så vill ta del av det.  

Bryman (2011) beskriver validitet och reliabilitet och att den kvalitativa forskningens 

motsvarighet är trovärdighet och överförbarhet. Trovärdigheten i vår studie har skapats 

utifrån både de etiska riktlinjerna samt via konsultation med vår tilldelade handledare i 

detta arbete. Överförbarheten i studien har säkrats genom vår beskrivning av 

tillvägagångssätt där vi tydligt beskriver hur vi har insamlat, bearbetat och analyserat 

vår studie. Även hur vi har hänvisat till de teoretiska perspektiv vi ansett varit av 

betydelse, men även vilken metod och forskningsdesign vi utgått ifrån. Pålitligheten i 

studien baseras på att vi har intervjuat personer med akademisk utbildning och har lång 

arbetserfarenhet inom området där respondenterna kommer i kontakt med psykiska 

funktionsnedsättningar dagligen, vilket ger stor relevans till valet av respondenter. 

Användbarheten i studien visar sig i att det inte finns tidigare forskning där 

socialtjänsthandläggarens kunskap i bemötande med personer med NPF är studerat och 

utvärderat förutom i Socialstyrelsens rapporter och vägledningsdokument, vilket höjer 

denna studies vikt och skulle kunna bli ett utgångsläge för framtida forskning i ämnet.  

3. Resultat 

”Samtidigt som personalen ska förhålla sig till enskildas behov och önskemål har de 

ofta ett stort inflytande över dem som får stöd, service och omsorg och utövar emellanåt 

en stark styrning. Det medför ett ständigt behov av reflektion kring yrkesrollen och den 
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styrning som kan ses som såväl önskvärd som ifrågasatt av dem som behöver stödet.” 

(Socialstyrelsen, 2012. Sid. 23).  

Vi har delat in detta kapitel i tre olika teman där vi redovisar resultat utifrån våra 

frågeställningar samt analyserar varje del i direkt anslutning till varje indelning. Först 

kommer en yrkespresentation av intervjupersonerna. Intervjugruppen består av en 

representant från varje kommun där vi har besökt fem av åtta kommuner i Jämtlands 

Län. Respondenterna har olika yrkestitlar men arbetar nära andra handläggare men 

möter själva personer med NPF. Även finns det tidigare erfarenheter av att själva arbetat 

som handläggare. Som tidigare nämnts så tackade två kommuner nej till medverkan i 

denna studie på grund av tidsbrist och en kommun har varken svarat på brev, mail eller 

telefon.  

IP1: Emil Berglund -Teamledare för ett socialpsykiatriskt team i Bräcke kommun. 

Målgruppen de möter är främst personer med självupplevd psykisk ohälsa och NPF som 

vill ha stöd i vardagen. De träffar dessa målgrupper dagligen. I teamet arbetar Emil, en 

socionom och en skötare/anhörigstödjare. De har stor samverkan med IFO då de ligger 

under samma avdelning. Är det någon biståndshandläggare som känner att de behöver 

stöd i mötet med en klient kopplas SP teamet in och de arbetar tillsammans kring 

individen. 

IP2: Kajsa Sundell - Teamledare på Socialförvaltningen i Östersund kommun, område 

försörjningsstöd där hon möter klienter dagligen. De stöter på målgruppen i stort sett 

dagligen. De försöker skicka handläggare på utbildningar så ofta det går kring dessa 

funktionshinder. Är det handläggare som har mindre kunskap försöker de så kallat 

”fylla på” med utbildning. 

IP3: Anna Backlund - Enhetschef för Biståndsenheten i Sveg, Härjedalens kommun. 

Anna är även LSS – handläggare där titeln är förste biståndshandläggare. Anna 

beskriver att man får flera roller på mindre ort. Möte med personer med misstänkt NPF 

är inte så stort enligt Anna utan de har en mer fast grupp som de möter och stödjer. 

Målgruppen är vuxna och äldre. Vi fick inte till ett möte med handläggare socialtjänsten 

och blev då hänvisad till Anna då hon var den som hade mest kunskap om målgruppen i 

kommunen. 
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IP4: Helen Rickardsson . Chef för stöd, utveckling och hälsa i Bergs kommun. Hon har 

det yttersta ansvaret för äldreomsorgen, all hälso- och sjukvård, all LSS verksamhet, 

individ och familjeomsorg samt integration. Helens möten med personer med NPF är i 

beslutsfattanden. Hon anser att det behövs mer kunskap och utbildning kring NPF men 

också att lagstiftning och tillsynsmyndigheters sätt att arbeta med dessa frågor behöver 

förbättras. Helen anser att kunskapen hos LSS – handläggare är stor men sämre hos 

socialsekreterarna men att dessa arbetsgrupper söker stöd och hjälp av varandra i möten 

med personer med NPF.  

IP5: Birgitta Moen - Områdeschef inom individ och familjeomsorgen (IFO) i 

Strömsunds kommun. IFO innehåller tre enheter: ekonomi, barn och familj samt 

vuxenenhet. De möter personer med NPF i alla enheter. Birgitta anser inte att det finns 

så stora brister i bemötandet utan mer i vilka insatser som behövs och hur handläggarna 

kan motivera till dessa insatser.  

3.1 Bemötande 
Sociala kontakter och social integrering råder i dagens informationssamhälle. Åsikter 

baseras på korta och snabba möten (Socialstyrelsen, 2007). Personer med NFP har 

begränsad förmåga till social interaktion, kommunikation och socialt samspel (Mellgren 

& Lundin, 2012). På frågan om socialtjänstens handläggare stöter på personer med 

misstänkt NPF eller andra utvecklingsrelaterade kognitiva funktionshinder så svarade 

respondenterna att de kom i kontakt med NPF, allt ifrån dagligen till flera gånger i 

veckan. Någon svarade att det var svårt att ha någon direkt uppfattning om hur många. 

Alla IP beskriver kontakter och relationer i mötet som övervägande goda men det 

förekommer att de stöter på situationer som är mer besvärliga då den enskilde individen 

och handläggaren inte förstår varandra eller att någon överenskommelse inte fungerar.  

På frågan om vilka möjligheter det finns att hjälpa dem med bristande autonomi så 

svarade respondenterna att det var områden som behövdes utvecklas mera, med idéer 

om att individen har med sig en stödperson vid samtal, göra individuella planer med 

dem som har LSS, använda sms funktion vid kontakt, regelbundna uppföljningar. Sedan 

svarade IP2 att: ”vi vet att det finns vissa hjälpmedel från hjälpmedelscentralen och via 

psykiatrin”.  IP3 svarade att de har regelbundna möten med verksamheter där de pratar 

om detta och försöker hjälpa varandra utifrån erfarenheter. IP5 anser att inom 

samtalsmetodik behövs det mer kunskap då samspelet och relationen till klienten är 

viktigt, likaså en förförståelse för funktionsnedsättningen är grundläggande.  
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Analys 

Hydén (2001) skriver att förhållandet mellan klient och profession inte är jämlikt då 

professionen bär det yttersta ansvaret för klientens behov. Vidare belyser Hydén (2001) 

vikten av att inte glömma bort sina ”vardagliga kompetenser”. Ur ett förvaltningsetiskt 

perspektiv så måste professionen ha kunskap om riktlinjerna inom både den offentliga 

etiken och professionsetiken samtidigt som man måste hålla sig till regler och lagar 

(Lundquist, 2001). En professionell socialarbetare måste vara intresserad av en klients 

situation och agera därefter samt ha en mångsidig kunskap och yrkesskicklighet anser 

Christoffersen (2007)  

Möten mellan personer med NPF och socialtjänsten i Jämtlands Län fungerar bra anser 

respondenterna. Verksamheterna försöker fånga upp den enskilda individen och dess 

behov oavsett bakomliggande orsaker. Samtliga IP tycker att det fungerar bra i mötet. 

Här kan man utläsa från respondenternas svar, att de som har grundläggande kunskaper 

kring funktionsnedsättningar och dess problematik som funktionsnedsättningen kan 

medföra i ett möte, eftersträvar mer kunskap i samtalsmetodik för att på ett 

professionellt sätt bemöta både klienten som individ och dess funktionsnedsättning och 

hinder. Detta stöds av Mellgren & Lundin (2012) som beskriver personer med NPF ofta 

har begränsad förmåga till social interaktion och personer med NPF behöver stöd i sin 

vardag för att klara dessa möten och kontakter. 

3.2 Kunskapsnivå 
I slutbetänkandet av Nationell psykiatrisamordning (SOU 2006:100) står det att 

insatserna i SoL skall vara av god kvalitet och det ska finnas lämplig personal med 

lämplig utbildning och erfarenhet i arbetet där det ges stöd, service och omsorg till 

personer med psykiska funktionsnedsättningar samt belyser behovet av 

kompetensförstärkning och metodutveckling kring dessa funktionsnedsättningar.  

På frågan hur kompetensen och kunskapsnivån såg ut bland dem som inom 

socialtjänsten arbetar med och möter personer med NPF så svarade de att på det stora 

hela är det bra. IP5 menar att samtalsmetodik är viktigt i samspelet och relationen till 

klienten och det behövs mer kunskap kring detta eftersom man är sitt eget verktyg i 

mötet. Att ha en förförståelse för funktionsnedsättningen och kunna lyssna och samtala 

är centralt. IP1 säger också att man får inte bara stirra sig blind på diagnoser utan att det 

är en konst att bemöta och föra ett professionellt samtal. IP4 säger också att de som 

sitter på LSS har större kunskap då de arbetar med insatser dagligen, mot 
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socialsekreterarna på försörjningsstöd men de har ett gott samarbete emellan. Två av 

respondenterna säger att de förlitar sig på att nya medarbetare har fått goda kunskaper i 

ämnet via socionomutbildningen.  

De flesta av dem som arbetar inom socialtjänsten och i möten med personer med NPF är 

socionomer, sedan finns det i de socialpsykiatriska teamen arbetsterapeuter, skötare, 

samt boendestödjare som finns ute på fältet. På någon socialtjänst finns det också de 

med gymnasiekompetens som sitter på försörjningsstöd, men även de som har arbetat 

länge som HVB föreståndare och hemterapeut. Vid rekrytering så är grundkravet 

socionomutbildning sedan är erfarenhet och intresse av NPF meriterande, känna till LSS 

lagstiftning bra, likaså beteendevetareutbildning som ligger på universitetsnivå. Hur 

metoder för samverkan och samsyn inom arbetsgruppen såg ut och hur dessa fungerade 

såg lite olika ut från kommun till kommun. IP1 berättar att de arbetar mycket med 

samverkan med andra aktörer så som regelbundna träffar med psykiatrin, 

beroendeenheten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, hälsocentralerna, skolan och 

andra socialpsykiatriska team. De andra respondenterna har mer interna 

arbetsplatsträffar, träffar med de aktörer som finns inom den egna kommunen där de 

stöttar och hjälper varandra. Två av respondenterna berättar att de använder sig av SIP 

(samordnad individuell plan), som är ett lagstadgat material som SKL tagit fram för att 

underlätta samverkan mellan olika aktörer i kommun och landsting.  

Om och hur vilka metoder som används för att säkerställa att personal bemöter personer 

med NPF på ett korrekt och respektfullt sätt såg också lite olika ut i kommunerna. IP1 

berättar att de får regelbunden handledning, samverkan med LSS där de hjälper 

varandra att komma fram till bra strategier. IP2 hänvisar till deras klagomålshantering 

där de tar upp synpunkter på bemötande, handläggning och kvalité och att de inte har 

någon specifik uppföljningsmetod. SP3 hänvisar till en värdegrundsutbildning de hade 

gått för ett år sedan, där de övade på att bli bättre på bemötande. IP4 berättar att de har 

ett öppenvårdsteam där de utbildas i olika metoder regelbundet för att upptäcka 

problematik och hjälp i stödjandet. IP5 berättar att alla har erbjudits MI utbildning men 

att de inte har någon speciell metod i säkerställandet av ett professionellt möte. Fyra av 

fem respondenter uppger att de har regelbunden handledning och reflektion. Den femte 

anser inte att de har något behov av det men de har alltid ett erbjudande om det skulle 

behövas. Denne menar också att de reder sig själv med hjälp av varandra.  



29 
 

Analys 

Meeuwisse m.fl. (2006) menar att det är en hårfin balansgång mellan paternalism och 

empowerment. Professionens expertis och den hjälpsökandes delaktighet måste gå hand 

i hand. Paternalism aktualiseras bland annat vid statliga och offentliga åtgärder som 

syftar till att beskydda eller främja medborgarnas välfärd, trots att detta kan anses 

inskränkta på medborgarnas frihet. Empowement bygger på tanken att alla människor 

har kapacitet att definiera sina egna problem och utveckla handlingsstrategier för att 

lösa dessa. Socialstyrelsen (2012) belyser vikten av kompetensutveckling och ökad 

kunskap bland personal som möter individer med psykiska funktionsnedsättningar, 

likaså vikten av internutbildningar i ämnet, allra helst utbildning och kompetens i 

särskild kommunikationsmetod eller speciella förhållningssätt (ibid.). Socialstyrelsen 

(2013) klarlägger behovet av samverkan för att nå en långsiktig hållbar 

kompetensutveckling där samverkan mellan olika aktörer stärks både inom olika 

professioner men också med brukar-, patient- och anhörigföreningar.  Respondenterna 

hade olika strategier i samverkansfrågan. En kommun påtrycker vikten av samverkan 

med andra aktörer då de andra kommunerna agerade mer utifrån interna gruppträffar. 

Utifrån intervjuerna så lyftes inte begreppet samverkan med klienten särskilt mycket 

utan fokus låg mer på samverkan med andra professioner. Vid rekrytering var 

respondenterna samtydliga med att socionomutbildning var grundkravet men intresse, 

erfarenheter och vidareutbildningar inom NPF var meriterande. En respondent menade 

att grundkravet var socionom men de fick vara lycklig om någon socionom sökte en 

sådan tjänst. Att säkerställa ett korrekt bemötande av klienter hänvisades till 

regelbunden handledning förutom en kommun som ansåg att de inte hade något behov 

av handledning. Samtalsmetodik ansågs vara en avgörande merit i ett professionellt 

bemötande för de flesta kommunerna. Ur ett förvaltningsetiskt perspektiv måste 

tjänstemannen ta hänsyn till klienten samtidigt som att följa lagar, vara lojala mot de 

som styr arbetet samt lojal mot kollegor Lundquist, 2001). Därför är vikten av att förstå, 

kunna och vilja stor. Att förstå är kunskap om de etiska riktlinjerna, att ha en vilja att 

tillämpa dem och sedan kunna tillämpa dem. De som arbetar inom socialtjänsten bör 

kunna den offentliga etiken förutom professionsetiken där professionsetiken bidrar med 

att öka en tydlighet i arbetet.  

3.3 Kompetenssatsning 
Attention (2014) menar att samhället i stort har stora brister i omhändertagandet av 

individer med NPF. Regeringen (Socialdepartementet, 2012) beslutade om en satsning 
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(PRIO) för att få till förbättringar för individer med psykisk ohälsa, bland annat att öka 

kunskapsnivån bland socialarbetare. Socialstyrelsen (2012) belyser också vikten av 

kompetenssatsning och ökad kunskap bland socialarbetare, särskilt inom 

kommunikationsmetoder och speciella förhållningssätt.  

I frågan om det fanns kompetensutveckling inom kommunen så svarade tre 

respondenter ja och att det behöver fyllas på hela tiden. De som går utbildningar strävar 

att föra kunskapen vidare till sina medarbetare för att utbyta kunskap vilket fungerade 

någorlunda. Likaså samarbete med Regionförbundet och hela tiden vara uppdaterad om 

och när föreläsningar och utbildningsdagar erbjuds. IP5 svarade att de inte hade någon 

egen kompetensutveckling men i bästa mån försökte de delta i det som erbjöds i länet. 

IP3 svarade att det inte var något som de prioriterade då de hade satsat pengar på 

utbildningar i hur de handlägger och bemöter psykiskt sjuka men det blev inget bra 

resultat. Likaså menar IP3 att det är långt mellan gångerna så det är svårt att hålla 

kunskapen vid liv och sedan var det långt att resa till orterna som erbjöd utbildning som 

i sin tur tog mycket tid.  

På frågan om hur de kan utveckla personalens kompetens i bemötandet så svarade IP1, 

IP2 och IP5 att de fortsätter gå på föreläsningar och utbildningsdagar, gå kurser och 

engagera sig i olika projekt som rör ämnet. IP4 svarade att denne ansåg att de som 

arbetade inom beslutsfattandet och i mötet med individen hade bra förmågor, men att de 

som jobbar på golvet med den dagliga insatsen behöver mer kunskap. IP3 svarade att 

man som handläggare skulle behöva få en aha-upplevelse för från att ha trott att man 

kan en massa om denna målgrupp och inse att man inte kan så mycket. 

Analys 

Socialstyrelsen (2013) visar att satsning på exempelvis projekt når ut relativt bra till 

baspersonal och intresse av reguljär grundutbildning fanns.  

De kommuner som svarade att det behövdes mer kunskap kring NPF satsade också på 

kompetensutveckling och utbildningar. De hade också en tydlig bild av hur de ville 

fortsätta höja kunskapsnivån. IP1 ansåg att det behövdes mera webbkurser, vilket 

underlättar tidsåtgången då det ibland går bort mycket tid för resor till och från kurser. 

Webbkurser skulle underlätta för de flesta kommunerna både i tid och möjlighet att 

delta i kurser. IP5 menade att kanske inte så mycket i bemötandet utan ”mer vad det är 

för insatser som behövs och hur vi ska kunna motivera till dessa insatser”. Överlag 
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ansåg respondenterna att det var tidsbrist som var största problemet angående 

utbildningar. Kommuner som har lång resväg till kursutbuden prioriterade bort 

utbildningar då de ansåg att den tiden kunde läggas på klienten/brukaren i stället.  De 

kommuner som ansåg sig ha bra kunskap var mer negativt inställda till 

kompetenssatsning. Oavsett hur kommunerna ansåg att det behövdes utbildning 

och/eller vikten av kompetenssatsning så fanns inga diskussioner kring utbildning i 

etiska frågor utan bara kring själva funktionshindren. Lundquist (2001) menar att det 

behövs utbildning och en ständig diskussion där både mod och moralisk medvetenhet 

råder för att handla etiskt korrekt. 

4. Resultatanalys och diskussion 

Utifrån syftet med att undersöka hur kunskapsnivå och kompetenssatsning ser ut bland 

socialtjänsthandläggare i Jämtlands Län i bemötande av personer med NPF så ser läget 

ganska bra ut enligt de representanter som ingått i studien. Respondenterna är medvetna 

om dessa funktionsnedsättningar och har mer eller mindre utarbetade strategier i 

bemötandet av dessa individer. I frågan om kompetenssatsning så kan vissa slutsatser 

dras, att de respondenter som har goda kunskaper i ämnet, anser att deras organisation 

behöver mer kunskap och kompetenssatsning, de har en bra struktur i bemötandet och 

har en filosofi om att man aldrig blir färdiglärd, vilket visar på ett professionellt och 

förvaltningsetiskt förhållningssätt. Den forskning som finns när det gäller 

socialtjänstens bemötande av personer med NPF är från Psykiatrireformens 

genomförande från 1995 genom (SOU 2006:100) Nationella strategier för utveckling av 

samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder till 

vägledningsdokument (Socialstyrelsen, 2007; 2010a; 2012) och utvärderingar hur 

arbetet sett ut och bör framföras i mötet mellan socialtjänst och personer med NPF samt 

en efterfrågan på ökad kunskap och kompetenssatsning. Men inte någon direkt 

forskning om hur kompetensen verkligen ser ut i praktiken vilket kan bero på att det 

ännu inte har bedrivits någon forskning i ämnet och därmed inte heller debatterats i 

vetenskapliga sammanhang. Den forskning som går att finna bygger på erfarenheter och 

rådgivning mellan personal men det finns inga direkta direktiv på vidareutbildningar 

som är generella för att säkerställa evidensen i arbetet kring NPF så att kunskapen är 

likvärdig över länet och hela landet i bemötande och insatser. Om man jämför med 

Gundersen & Svartdals (2005)  utvärdering av ART utbildning där det visar att personal 

bör vara välutbildad i bemötande och beteendeproblematik för att nå evidens i arbetet, 
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något som Kaunitz & Strandberg (2009) också belyser, att kompetensen hos personal 

måste ses över så att arbetsmetoder genomförs rätt. Dessa resultat visar att mer kunskap 

behövs även om de forskningar som är gjorda kring NPF är kring behandlingsmetoder 

och bemötande kring habilitering och rehabilitering så finns det indikationer från till 

exempel Socialstyrelsen att ökad kunskap är av vikt. Att ge stöd och insatser till 

individer som har en psykisk funktionsnedsättning och som har svårt att kunna föra sin 

egen talan ställer krav på den hjälpandes professionalism och inlevelse. Det finns alltid 

risk för att vi kategoriserar och generaliserar oavsett vi har kunskap eller inte och när 

dessa brister. Den professionella bör se var och ens livsvillkor och behov av stöd.  

I korthet har studien visat att kommunernas socialtjänst upplever sig ha har en god 

kunskap kring NPF och ett bra bemötande av dessa individer. Verksamheterna försöker 

se hela individen oavsett orsak till mötet. Kunskapsnivån bland handläggarna upplevdes 

som god men de flesta tyckte att det behövdes mer kunskap. Kompetenssatsning och 

utbildning ligger högt i önskan att vidareutveckla kunskapsläget för de flesta 

kommunerna men några hänvisar till det ekonomiska läget som en försvårande faktor. 

Handledning, vidareutbildning i både samtalsmetodik och ökad kunskap kring NPF 

behövdes. Utifrån analys av svaren så kan man se att de kommuner med goda kunskaper 

satsade mer på att öka kunskap och hur de ville gå tillväga med det. Vi har i vår studie 

inte kunnat mäta eller undersöka hur kunskapsnivå och kompetenssatsning sett ut över 

tid i Jämtland, vilket vi nu kan se som ett problem. I vår grundtanke var det hur läget ser 

ut idag i relation till den kritik Socialstyrelsen delat ut under det senaste årtiondet. Nu i 

efterhand ser vi att man hade kunnat komplettera frågorna med hur ett förändringsarbete 

och den kunskapsnivå som funnits sett ut det senaste årtiondet. Som tidigare nämnts så 

begränsade vi oss till att undersöka kunskapsläget samt hur kompetensutvecklingen ser 

ut i Jämtlands åtta kommuner bland socialtjänsthandläggare kring NPF ur ett 

förvaltningsetiskt och professionsetiskt perspektiv. En ständig diskussion om etiska 

värden och normer och hur man bemöter klienter med NPF inom socialtjänsten borde 

vara i en ständig process. På grund av att klienter med NPF är i underläge borde de vara 

tillförsäkrade ett väl genomarbetat yrkesetiskt bemötande där kunskap och kompetens 

kring dessa funktionsnedsättningar är prioriterade. Kompetens utvecklas tillsammans 

med andra och för att en organisation skall bli effektiv och säkert måste kompetensen 

främjas menar Döör och Larsson (2008). Hur kan vi gå tillväga att främja kompetensen 

i kunskap och bemötande med personer med NPF? Behövs det mera tydliga direktiv 
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som är generella och lika till alla kommuner så att de utgår från samma grundkunskaper 

och strävar mot samma kompetenssatsning, eller är de kompetenta att besluta vilken 

nivå som passar deras kommun bäst utifrån erfarenhet och det behov som finns just där? 

För att få svar på dessa frågor behövs mer forskning där professionens perspektiv 

jämförs med den hjälpbehövandes perspektiv. 

Vid själva intervjun frågade vi respondenterna hur de ville gå tillväga, om de ville att vi 

skulle ställa frågorna eftersom och de besvarade dem eller om de ville själva berätta 

utifrån frågorna. De flesta valde att vi skulle ställa frågorna. Detta ser vi nu som det 

bästa alternativet då vid en resultatanalys av frågor och svar blev enklare att 

sammanfatta svaren till varje fråga samt att vi tog hänsyn till respondenternas egna 

tankar och åsikter om genomförandet. Den första intervjun som blev vår pilotstudie, 

berättade respondenten mycket detaljerat om deras verksamhet vilket vi tyckte var 

mycket bra och uttömmande men sedan då vi skulle analysera svaren blev denna 

intervju svårast att tolka utifrån frågeställningarna. Vi valde först att avkoda våra 

respondenter då namn och kommun togs bort men yrkestitel blev kvar, men detta skulle 

då kunna påverka styrkan i urvalet av respondenter och ses som svagheter då 

respondenternas kompetenser inte framhävdes på ett bra sätt, samt påverka relevansen 

av de valda respondenterna. Eftersom respondenterna hade gett sitt godkännande i 

samtyckesbrevet och muntligt vid start av intervjun för att eventuellt användas i text och 

citat, så beslöt vi oss att beskriva respondenternas arbetsuppgifter, titel och kunskap på 

ett mer tydligt sätt.  

De val som gjorts i studien angående perspektiv (förvaltningsetiskt och 

professionsetiskt) grundar sig i temat bemötande då etiska ställningstaganden och 

värderingar måste samarbeta med lagar och regler som finns både på nationell, regional 

och på lokal nivå. Det finns andra perspektiv som vi har kunna haft i beaktning så som 

brukarperspektivet men det hade resulterat i att vi också hade behövt göra intervjuer 

med brukare och klienter, vilket inte var syftet med denna studie. Gällande den metod vi 

valt var första tanken en kvantitativ studie med enkäter till samtliga eller slumpmässiga 

socialtjänster i hela landet men på grund av den tidsåtgång som en sådan undersökning 

tar så beslutade vi oss för att begränsa oss till Jämtlands län. Vi fann då en möjlighet till 

kvalitativa intervjuer med representanter från kommunerna med kunskap om bemötande 

och NPF. Vi såg det som en stor utvecklingsmöjlighet att få göra kvalitativa intervjuer 

och kände den kreativitet som Widerberg (2002, sid.31) beskriver, att man gör 



34 
 

”upptäckter” och att lära känna både sig själv men även dem man intervjuar och de 

ämnen man berör i en intervju. I våra intervjuer har vi träffat professionella som har haft 

någon form av teamledarskap eller chefsposition. Man kan fundera om våra resultat har 

blivit annorlunda om vi intervjuat personer i den dagliga insatsen så som 

boendestödjare, hemtjänst eller god man? Likaså om vi intervjuat klienter och anhöriga. 

Kunde resultatet sett annorlunda ut i fall alla åtta kommunerna hade medverkat i 

studien? Vår studie bidrar med att väcka frågor kring kvalitetssäkring i 

kompetenssatsning och kunskapsnivå bland socialtjänsthandläggare i bemötande till 

personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, något som Socialstyrelsen har 

belyst i sina forskningar och utvärderingar i ämnet. Resultatet av vår studie kan ses både 

av lokalt intresse då de innefattar Jämtlands kommuner men resultatet kan också 

överföras till undersökningar och forskning på nationell nivå då vi har upptäckt genom 

att sökningar av tidigare forskning om socialtjänsthandläggares kompetens i mötet med 

personer med NPF inte är så debatterat eller utforskat i vetenskapliga sammanhang. Hur 

ser kompetensnivån och kunskapen ut i andra delar av landet? Behövs det tydligare 

riktlinjer i kunskap och kompetenssatsning kring socialtjänstens bemötande av personer 

med NPF generellt i hela Sverige eller ligger det på lokal nivå? Eftersom 

Socialstyrelsen efterfrågar ökad kunskap och kompetenssatsning borde det finnas bevis 

och resonemang som på ett mer vetenskapligt sätt framhäver detta. Går vår studie att 

generalisera? Att kunna generalisera en kvalitativ studie som denna, så bör den bygga 

på antagandet att all vetenskaplig kunskap ska vara giltig för alla platser och för alla 

människor (Kvale & Brinkman, 2009). Man kan här då härleda till en analytisk 

generalisering så som Kvale & Brinkman (2009) beskriver, där en jämförelse mellan 

olika situationer är centralt och inte forskarens erfarenheter.  
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                                                                                                                 Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två studenter vid Mittuniversitetet som läser socionomprogrammet och är nu på 

termin 6. Vi skriver nu vårt Självständiga arbete (C – uppsats) som handlar om mötet 

mellan socialtjänst och personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning/ 

utvecklingsrelaterade kognitiva funktionshinder.  

Det vi vill undersöka är hur erfarenhet, kompetensen och kunskapsnivån ser ut i 

Jämtlands åtta kommuner bland socialtjänsthandläggare i mötet med personer med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt om det finns intern eller/och 

vidareutbildning i ämnet inom organisationen och hur är den utformad i sådana fall.  

Vi kommer att genomföra en undersökning med hjälp av intervju som metod som 

beräknas omfatta ca 60 minuter. Vi avser att vid intervjun, använda oss av 

ljudinspelning för att kunna sammanställa informationen. All ljudupptagning kommer 

att raderas efter analys av intervjun.  Deltagandet sker frivilligt och ni har rätt att 

avbryta när som helst. Era svar kommer inte att kunna härledas till dig/er som person 

och insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt.  Vi kan skicka ut vår 

intervjuguide med frågor via mail innan själva intervjun om så önskas. Det färdiga 

arbetet kommer att finns tillgängligt via databasen DiVA.  

Vi skulle vilja göra intervjun med socialchef eller någon representant för denne som har 

kunskap om kompetens och kompetenskrav vid rekrytering av socialtjänsthandläggare 

och vilken kunskap som finns bland medarbetare inom socialtjänsten 

Er medverkan är värdefull för studien! 

Vi skulle vilja göra denna intervju på er arbetsplats under V 15, 16 eller 17. Ge 2-3 

förslag på dag och tid som kan passa er och meddela oss det via mail eller telefon senast 

8 april så ger vi er omgående återkoppling om dag och tid.  

Med vänliga hälsningar 

Lena Hammarfjäll & Malin Ekljung 

 

Vid kontakt och frågor vänligen kontakta oss på:  

Lena Hammarfjäll 070-5778273        leha1103@student.miun.se 

Malin Ekljung  070-6355497             maek1112@student.miun.se 
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                                                                                                                         Bilaga 2 

Information till dig som ska bli intervjuad 

Studiens syfte 

Huvudsyftet med detta självständiga arbete är att få ökad kunskap kring kunskapsnivå 

och kompetens hos socialarbetare i Jämtland i mötet med personer med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

 

Intervjupersonens roll och villkor för medverkan 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst under studiens gång 

avbryta din medverkan. Du har rätt att avstå att svara på frågor och du kan när som helst 

avbryta intervjun. 

 

Hur vi ska garanterar informationen konfidentiellt 

Den information du lämnar till oss kommer att hanteras respektfullt och objektivt 

utifrån vårt syfte med detta arbete och det är endast vi två som intervjuar som kommer 

att ha tillgång till informationen. Bandupptagningar och det skrivna materialet kommer 

att förvaras otillgängligt för obehöriga och endast användas som stöd för minnet och 

förstöras efter analysen. I den färdiga uppsatsen kommer vi hantera de uppgifter du 

lämnat utifrån ett objektivt perspektiv utifrån de frågor som ingår i intervjun. Du väljer 

om vi får använda oss av ditt namn och din yrkestitel i referenslistan eller om du vill 

vara anonym.  

 

Hur intervjumaterialet kommer att användas 

Det insamlade intervjumaterialet kommer enbart användas i denna uppsats. Om du vill 

ta del av den transkriberade intervjun så kan vi skicka den till dig via mail. Det färdiga 

arbetet kommer att finns tillgängligt via databasen DiVA.  

 

 

Härmed intygas att jag tagit del av ovanstående information innan intervjutillfället. 

 

Datum……………………………. 

Underskrift……………………………………………………………. 
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                                                                                                                       Bilaga 3 

Ungefär var tredje person kommer att drabbas någon gång i livet av en psykisk sjukdom eller 

tillstånd. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är tillstånd som oftast diagnosteras inom 

barnpsykiatrin men även vid vuxenpsykiatri. Dessa tillstånd kännetecknas av att individer har 

svårigheter på områden som uppmärksamhet och socialt samspel, att uppfatta sig själv och 

andra kan medföra funktionshinder som omgivningen reagerar på. Dessa tillstånd behöver inte 

utgöra stort lidande utan kan medföra förhöjd sårbarhet för utveckling av andra psykiska 

problem (Sjölund & Bejerot, 2009). Många med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behöver 

stöd i vardagen för att klara kontakter med sjukvård, socialtjänst, försäkringskassa och 

arbetsgivare.  

I mötet med klienter, stöter ni på personer med misstänkt neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (NPF) eller andra utvecklingsrelaterade kognitiva funktionshinder? 

Hur ofta i sådana fall? Hur tycker du/ni att kontakten och relationerna till dessa fungerar? 

Behövs det mer kunskap och utbildning kring dessa funktionsnedsättningar? 

Hur ser kompetensen och kunskapsnivån ut bland socialtjänsthandläggare i mötet med 

personer med NPF? 

Hur många arbetar inom organisationen som handläggare? 

Hur många är socionomer? 

Vilken utbildning har handläggarna utifall de inte är socionom? 

Vad går ni efter vid rekrytering? 

Vilka metoder för samverkan och samsyn inom arbetsgruppen används och hur fungerar dessa 

metoder? 

Vilka metoder och tekniker används för att säkerställa att personalen bemöter personer med 

NPF på ett korrekt och respektfullt sätt? 

Personer med bristande autonomi,  har svårigheter att föra sin egen talan och att påverka 

processen som rör deras liv. Vilka möjligheter finns för att hjälpa dem som har denna 

svårighet?  

Finns det intern och vidareutbildning i ämnet NPF inom organisationen och hur är den 

utformad i sådana fall?  

Finns kompetensutveckling? 

Ges det tid till reflektion och handledning? Hur ofta? 

Hur kan ni utveckla personalens kompetens i bemötande av personer med NPF?   
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