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Abstract   

The purpose of this study was to understand how five social workers use their 

discretion the work with "best interests of the child" in investigations concerning 

personal assistance and thus contribute knowledge about the latitude in relation to 

the government's legal examination of personal support for children. The study aims 

to answer questions of how social workers interpret the term “best interest of the 

child” in relation to the children who are being investigated for the need of personal 

assistance, how do social workers think about "Personal support for children" based 

on the child's best interests and what possible risks and opportunities can social 

workers identify in “Personal support for children” based on their latitude? 

 

The study is based on qualitative interviews with five social workers from four 

municipalities who work with investigations of children with disabilities. The 

theoretical framework of the study consists the Street level bureaucracy and 

Bronfenbrenner´s bioecological model with focus on micro and mesosystem.  

 

The result of the study was that the social workers found it hard to relate to “the best 

interest of the child” because of the lack of communication with the children with 

special needs and unclear directions in their line of work. The social workers had a 

positive attitude to the LSS-investigations proposal on changing from personal 

assistance to “Personal support to children” both from the child and their 

perspective, but there were also questions about how it could be implemented in 

practice and raised the differences in assessment depending on politics and the 

municipality.   

My conclusion is first of all that the social workers want to have more tools and 

knowledge about kids with special needs to be able to implement the best interest of 

the child for those children who don’t have the capability of communicate. And 

second that social work is a complex work where the discretion of social workers are 

unclear.  

 

 

Keywords: LSS, Discretion, Personal assistance, Social workers, LSS-

investigation, Best interest of the child 

Nyckelord: LSS, Handlingsutrymme, Personlig assistans, 

Handläggare, LSS-utredning, Barnets bästa 
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 Inledning 1

Socialt arbete är ett stort fält med många intressanta områden att forska i. I 

den här studien föll valet att lägga fokus på handläggare som utreder enligt 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) samt 

de barn som de utreder. Det kan konstateras att mitt intresse för LSS (SFS 

1993:387) kvarstår efter den där första dagen som personlig assistent för 

över 10 år sedan. Nedan följer en bakgrund till studien utifrån olika teman.   

1.1 Problembakgrund 

 

1.1.1 Kommunens självstyre – en början till handlingsutrymme 

Under 1900-talet decentraliserades välfärden och delar som staten ansvarade 

för i form av exempelvis bidrag lades i stället över på kommunen. År 1992 

infördes den nya kommunallagen vilken gav kommunerna ökat utrymme att 

forma sin organisation självständigt.  Bergmark (2001) menar på att i vissa 

länder lades fokus på ansvarsförskjutningen mellan stat till region men i 

Sverige blev det i stället kommunerna som ställdes i centrum och deras 

handlingsfrihet samt det ekonomiska beroendet av staten. I takt med att den 

svenska välfärdsstaten växte fick också kommunerna ökat ansvar och större 

frihet men inom statens ramar vilket regleras av Sveriges lagar och 

förordningar (Bergmark 2001). 

Sverige är ett land med kommunalt självstyre vilket innebär att varje 

kommun sköter lokala frågor. Utövandet av självstyrelse görs genom 

beslutande församlingar vilka utses genom allmänna val. Det kommunala 

självstyret skapar enligt Kullander & Langlet (2019) förutsättningar för att 

medborgarna ska känna delaktighet och ansvara för utvecklingen i 

samhället. Kommunerna har i sin tur ansvar för att utveckla ett samhälle 

som är fungerande där gemensamma resurser ska användas på rätt sätt. 

Enligt Kullander & Langlet (2019) innebär självstyre frihet och ansvar för 

alla parter. 
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1.1.2 Handläggarens handlingsutrymme 

Varje kommun har det yttersta ansvaret för att varje enskild individ får det 

stöd och hjälp som den behöver vilket fastställs i Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453). Socialtjänsten ska enligt 1 kap. 1§ Socialtjänstlagen (SoL) 

främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 

samhällslivet. Socialtjänstlagen förmedlar också att barnets bästa ska 

beaktas när det behövs åtgärder som rör barn. Socialtjänstlagen är en ramlag 

vilket innebär att lagen ger riktlinjer och generella mål utan att detaljstyra 

hur till exempel en insats ska ges. Det innebär i sin tur att det finns en frihet 

i hur handlingsutrymmet kan användas av den som handlägger ett ärende på 

socialtjänsten (Lipsky 2011). Handläggaren på socialtjänsten behöver 

förhålla sig till organisationens uppdrag och klientens intresse på samma 

gång och det är där emellan som handlingsutrymmet finns (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008).  

I samband med decentraliseringen vilket Bergmark (2001) benämner som 

kommunalisering på 1900-talet ökade socialtjänstens handlingsutrymme. 

Bergmarks (2001) studie visar bland annat på skillnaden i personaltäthet och 

i pengar per barn inom omsorgen samt hur det skiljt sig åt mellan olika 

kommuner under flera års tid. Studien visar hur kommunernas resurser kan 

läggas på olika saker utifrån kommunens budget och agenda vilket påvisar 

att handlingsutrymmet ser olika ut beroende på kommunens prioriteringar. 

Trots att Bergmarks studie tar avstamp i 1900-talets förändringar finns 

nyare forskning som tyder på att det fortfarande finns en geografisk 

orättvisa i kommunerna utifrån att ha studerat skillnader för de som har rätt 

att få hjälp enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(Lewin 2009). 

1.1.3 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LSS (SFS 1993:387) är till skillnad från SoL (SFS:2001:453) en 

rättighetslag som vänder sig till de personer som har fysiska och/eller 

psykiska bestående funktionshinder. Likt Socialtjänstens ansvar enligt SoL 

har kommunen ansvar att svara för insatser enligt LSS för kommunens 

invånare. Lewin (2009) genomförde en studie utifrån bedömningar av rätten 
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till stöd enligt LSS (SFS 1993:387) och fann att kommuners tolkningar av 

lagen och rätten till hjälp skiljer sig åt. Lewin (2009) pekar ut lokala 

faktorer som innefattar politisk styrning och efterfrågan på insatser som två 

viktiga aspekter i skillnaderna. LSS ska vara oberoende av var i Sverige den 

sökande bor men även Larsson (2008) lyfter i sin studie att det skiljer sig 

beroende på vem som är ansvarig för vad och hur organiseringen ser ut i 

kommunerna. Lagen är en prioriteringslag och betonar individens rättigheter 

och möjligheter till ett liv likt icke funktionsnedsatta människors. 

1.1.4 Bristen på barnets bästa i LSS 

Barn inom LSS (SFS 1993:387) är en målgrupp som är dubbelt utsatt utifrån 

barnperspektivet och att ha en funktionsnedsättning.  Socialstyrelsen (2009) 

publicerade en rapport kring barnperspektivet inom handläggning för de 

som jobbar mot barn med olika funktionsnedsättningar. I rapporten 

framkommer att det finns en begränsad forskning gällande barn med 

funktionsnedsättning och att forskningen är begränsad utifrån ett 

barnperspektiv vilket också innebär begränsad utifrån barnets bästa. Enligt 

Socialstyrelsen (2009) har handläggare inom LSS eftersökt 

kunskapsutveckling utifrån ett myndighetsperspektiv för att få förtydligat 

hur de ska arbeta med barnen. 

Inom internationell forskning har Sylvester et al. (2013) genomförde en 

enkätstudie och jämförde den upplevda livskvalitén mellan barn med 

funktionsnedsättning och barn utan funktionsnedsättning. Anledningen till 

den valda studien var att forskarna upplevde en ”stor” kunskapslucka inom 

området på grund av bristande tidigare forskning på barnets bästa inom 

funktionsnedsättning. Även Read et al. (2012) genomförde en studie där 

kunskapsluckan lyftes kring avsaknaden av barnets bästa. I studien kunde 

det konstateras att det skett en förändring i hur den rättsliga synen på barn 

med funktionsnedsättning blivit men här problematiserades att studien gjorts 

utifrån ett vuxenperspektiv och inte från ett barnperspektiv vilket inte kan 

sägas ha garanterat att forskningen fått rätt perspektiv. 

I Barnkonventionen (Skolverket 2019), som är framröstad att bli lag 1 

januari 2020, står klart och tydligt att barn har rätt att överleva, leva och 
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utvecklas samt att barns bästa ska tas hänsyn till när det kommer till 

åtgärder som rör barnet. Även i LSS (SFS 1993:387) står tydligt att barnets 

bästa ska beaktas. Svårigheterna i att handlägga ärenden utifrån barnets 

bästa ligger i en avsaknad av forskning utifrån ett barnperspektiv. Det 

saknas enligt tidigare forskning en stadig grund för att kunna utgå från att 

alla insatser som görs för barn är barnets bästa när det inte finns en 

bakgrund av prövade metoder eller en möjlighet att tillfråga barnen grundat 

i de stora behov som barnen har för att ha blivit beviljade insatser enligt 

LSS. 

1.2 Problemformulering  

Socialdepartementet publicerade år 2019 LSS-utredningen (2018), en 

utredning i syfte att insatser enligt LSS (SFS 1993:387) ska bli mer 

ändamålsenliga. I samband med den väcktes intresset för hur handläggare 

inom LSS upplever sitt handlingsutrymme i bedömningar kring personlig 

assistans som är en omfattande insats enligt LSS (SFS 1993:453) samt hur 

de tänker att deras handlingsutrymme kommer att kunna se ut om förslaget 

personligt stöd till barn träder i kraft och ersätter personlig assistans. Genom 

decentraliseringen under 1900-talet skedde en förflyttning av välfärden från 

stat till kommun vilket innebar att handlingsutrymmet ökade för kommunen 

vilket i sin tur ledde till variationer i hur kommuner bedömer och verkställer 

sina beslut om LSS (Lewin 2009). Då det handlar om rättssäkerhet är detta 

en viktig aspekt att hela tiden forska vidare i för att se åt vilket håll det går. 

Genom att undersöka hur handläggare inom LSS bedömer och reflekterar 

utifrån insatsen personlig assistans och hur de tänker kring de nytänkta 

förslaget personligt stöd till barn kan studien visa på vilka möjligheter och 

utmaningar som finns för handläggarna samt hur handläggarna upplever att 

barnets bästa tas tillvara. LSS-utredningen (2018) är ett nytt förslag och ett 

nytt sätt att tolka samt möjliggöra barnets bästa vilket skulle kunna påverka 

handläggarnas handlingsutrymme och således är detta en kunskapslucka att 

fylla. Önskan är förutom detta att studien öppnar upp för nya perspektiv och 

att fler forskare kan börja problematisera att det saknas forskning inom 

barnets bästa inom LSS (jmf. Sylvester et al. 2013, Read et al. 2012) vilket i 

sin tur förhoppningsvis kan stärka barnets bästa. 
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1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att förstå hur fem handläggare använder sitt 

handlingsutrymme i arbetet med ”barnets bästa” i utredningar som rör 

personlig assistans och på så vis bidra med kunskap gällande 

handlingsutrymmet i förhållande till regeringens utredning om personligt 

stöd till barn.  

 

1.4 Frågeställningar  

 
1) På vilket sätt tolkar handläggare begreppet ”barnets bästa” i förhållande 

till de barn som utreds för behov av personlig assistans? 

2) Hur tänker handläggare kring ”personligt stöd till barn” utifrån barnets 

bästa?  

 

3) Vilka eventuella risker och möjligheter kan handläggare identifiera i 

“personligt stöd till barn” i relation till deras handlingsutrymme? 

1.5 Avgränsningar 
 

LSS-utredningen (2018) innefattar många förslag till förändring inom LSS 

(SFS 1993:387) och det finns många olika intressanta förslag att studera 

utifrån olika perspektiv. Intentionerna med denna studie är dock att fokusera 

på förslaget som gäller barn under 16 år och personlig assistans/ personligt 

stöd till barn.  

Det finns olika begrepp som kan användas för att beskriva barns rättigheter 

och barns perspektiv i frågor som rör dem. I denna studie har jag valt att 

använda barnets bästa som ett samlingsbegrepp för barns rättigheter, 

barnperspektiv, barnets perspektiv och barnets bästa utifrån att barnets bästa 

är ett brett begrepp. För att beskriva barnets bästa och min tolkning av 

samtliga begrepp skrivna ovan hänvisar jag till barnkonventionen 

(Skolverket 2019) som uttrycker att barn har rätt till liv, lek, utveckling och 

trygghet samt SoL (SFS 2001:453) som fastslår att barnets bästa alltid ska 

komma i främsta rummet när det gäller åtgärder som rör barnet. Därför är 
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min tolkning att begreppen är likvärdiga, varför jag väljer att använda 

barnets bästa som ett samlingsbegrepp i studien.  

 Bakgrund  2

I detta stycke finns en sammanfattad fördjupning om LSS (SFS 1993:387) 

samt LSS-utredningen (2018).  

2.1 LSS och Personlig assistans  

 
Lagen om Stöd och Service (LSS) till vissa funktionshindrade (SFS 

1993:387) trädde i kraft 1 januari 1994. LSS (SFS 1993:387) är en 

rättighetslag och har som mål att den enskilde ska ges möjlighet till samma 

goda levnadsvillkor som en person utan funktionshinder i motsvarande ålder 

i sin omgivning. För att ha rätt till insatser enligt LSS (SFS 1993:387) 

genomför myndighetshandläggare en utredning om personen i fråga hamnar 

inom ramarna som räknas upp genom tre så kallade personkretsar. För att 

bedömas tillhöra en personkrets ska en person ha en bestående fysisk eller 

psykisk funktionsnedsättning (Försäkringskassan 2019). Handläggare inom 

LSS utreder och bedömer behovet av olika insatser varav en insats är 

personlig assistans. Handläggaren beräknar under utredningen hur många 

minuter och timmar en person behöver för att få hjälp med sina 

grundläggande behov. Grundläggande behov innebär att en person behöver 

hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera 

med andra samt behov av annan hjälp som förutsätter att en eller flera 

personer behöver ingående kunskap om personen med funktionsnedsättning 

(Försäkringskassan 2019). 

2.2 LSS-utredningen 

 
Socialdepartementets LSS-utredning (2018) publicerades i januari 2019. 

Departementet har fått i uppgift att se över Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) utifrån två huvudsyften. Det ena 

syftet är att insatserna ska bli bättre anpassade för de som är i behov av dem 

och det andra syftet är att statens kostnader för personlig assistans inte får 

bli högre än de är i dag.  
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I utredningen föreslår socialdepartementet en rad olika förslag till 

förändring i LSS (SFS 1993: 387) varav ett antal förslag innefattar 

förändringar för barn.  

Bland flera förslag föreslås att personlig assistans ska ersättas med andra 

insatser för barn under 16 år vilket utredningen benämner personligt stöd till 

barn. Personligt stöd till barn beskrivs i LSS-utredningen (2018) som en 

insats mer ändamålsenlig än vad personlig assistans för barn är i dag. LSS-

utredningen problematiserar personlig assistans för barn då det är en insats 

som är tänkt att inte vara fylld med omsorgsåtgärder vilket barn med den 

typen av svårigheter har behov av. Dessutom finns en diskussion kring att 

den tidigare handikapputredningen föreslog att personlig assistans enbart 

skulle rikta sig mot (Prop. 1992/93:159) personer över 16 år, men att den 

ändå kom att omfatta även svårt sjuka barn för att de skulle få möjlighet att 

växa upp i sitt föräldrahem. LSS-utredningen (2018) pekar på att när 

föräldrar i en hög utsträckning är personliga assistenter innebär insatsen att 

barnens frigörelseprocess försvåras och de har svårare att bli självständiga i 

livet (Socialstyrelsen 2014). En annan aspekt som LSS-utredningen (2018) 

lyfter är att den ursprungliga idén med personlig assistans var att de med 

insatsen skulle ges möjlighet till inflytande och delaktighet i samhällslivet 

vilket har blivit av en annan karaktär på grund av en annan form av 

omvårdnadsbehov hos barnen som har assistans i dagsläget. LSS-

utredningen (2018, s.375) lyfter att det bör finnas kompetent och 

kvalificerad hjälp för de barn som är i behov av insatser vilket också har 

efterfrågats av föräldrar som upplever vissa svårigheter att hitta rätt personer 

som assistenter till sina barn. Insatsen personligt stöd till barn ska vara en 

insats som är mer riktad mot de behov som finns, med kompetent personal 

och där hela familjen kan få en bättre och mer anpassad situation genom 

samordning samtidigt som en sådan här typ av förändring ökar insynen för 

kommunen.  

Personligt stöd till barn ska i enlighet med LSS-utredningen (2018) enbart 

finnas på en kommunal nivå jämfört med att personlig assistans i dagsläget 

ligger på Försäkringskassan och kommun. Det beräknas vara cirka 4000 

barn som antas bli av med sin assistans och i stället får hjälp genom den nya 
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insatsen personligt stöd till barn (LSS-utredningen 2018) om lagen 

förändras och träder i kraft som föreslaget 1 januari 2022. 

 Tidigare forskning  3

Nedan presenteras tidigare forskning utifrån olika teman kopplade till 

studiens syfte.  

3.1 Handlingsutrymme  
 

Bergmark (2001) lyfter i sin forskning den decentralisering som skedde 

under 1900-talet och motiven bakom detta. Han beskriver hur flera olika 

länder gjort förskjutning av välfärden men menar på att det är främst är 

Norden som flyttat makten från stat till kommun. Att decentralisera menar 

Bergmark (2001) på är ett sätt att fördjupa tron på de lokala tillgångarna och 

stärka den offentliga demokratin. Dock har denna form av förändring skapat 

nya problem och forskningen pekar på svårigheter att hålla en viss standard 

när staten inte har det övergripande ansvaret samt tillgängligheten för vissa 

tjänster. Även lägstanivåer diskuteras och medborgarnas förväntningar på 

ett lägsta mått och lika service oavsett bostadsort. Genom att decentralisera 

välfärden till en kommunal nivå har handlingsfriheten ökat mellan 

kommunerna vilket inneburit en större variation i utförandet av olika sociala 

insatser. Bergmark (2001) påpekar dock att decentralisering inte 

nödvändigtvis behöver innebära att lägstanivåer sänks under nationella 

beslut eller att variationen i kommunerna ökar i hög omfattning men att 

problemen uppstår när lokala mål avviker från statens mål. Exempel på 

konflikter som kan uppstå är ett mindre ekonomisk utrymme och 

prioriteringar i sparande eller att kompetensen på den lokala nivån är för låg.  

Lewin (2009) tar avstamp i en tidigare kvantitativ studie kring hur 

kommuner bedömer rättigheten till stöd enligt LSS (SFS 1993:387) för att i 

denna artikel fördjupa sig i hur kommunerna jobbar genom kvalitativa 

intervjuer. Lewin (2009) problematiserar kommunernas olika tolkning av 

LSS och lyfter 1990-talets proposition där det står att personer som tillhör 

LSS (SFS 1993:387) har rätt till god service oavsett var de bor och hävdar 
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att det inte finns någon geografisk rättvisa eller likabehandlingsprincip och 

att rättssäkerhetskravet därmed ifrågasätts. Lewin (2009, s.2) pekar ut lokala 

faktorer som politisk styrning och efterfrågan som spelar in på skillnader i 

hur generösa kommunerna är i sina bedömningar och i sitt engagemang i 

målgruppen. Även Larson (2008) bekräftar att organiseringen bland 

nämnder och vem som är ansvarig för vad ser olika ut beroende av vilken 

kommun en person är bosatt i. LSS (SFS 1993:387) är en prioriteringslag 

och ska utgå från behov och inte kostnadseffektivitet vilket framgår i LSS-

propositionen. I och med lagens starka betoning på individens rättigheter 

ges myndigheter och handläggare ett mindre handlingsutrymme men 

samtidigt ger inte förarbetena eller lagtexten någon specifik vägledning för 

hur goda levnadsvillkor ska tolkas (Lewin 2009, s. 4). Slutsatserna är att det 

spelar en markant roll vilken av de tre studerade kommunerna som är 

bostadskommun baserat på inställning och viljan att på en kommunpolitisk 

nivå möta målgruppens behov. Målformuleringarna i LSS (SFS 1993:387) 

lämnar ett tomrum för lokala tolkningar och individuella variationer (Lewin 

2009, s. 14).  

Middletons (1998) studie utgår från föräldrars och socialarbetares 

perspektiv och lyfter precis som Lewin (2009) diffus rättssäkerhet då 

socialarbetarna upplever en osäkerhet kring sin professionsroll. 

Socialarbetarna förväntas från föräldrarnas håll att ha tydliga riktlinjer och 

förståelse för dem och deras barn men detta är något som de upplever som 

svårt på grund av en otydlighet i sin roll inom organisationen. 

Socialarbetarna kräver en tydligare arbetsbeskrivning då deras och 

föräldrarnas agendor inte går ihop och föräldrarna söker mentalt stöd från 

dem vilket socialarbetarna anser tillhöra en annan profession. Föräldrarna 

upplever en förvirring kring tillhandahållandet av servicen och 

socialarbetarna har inga upplevda tydliga direktiv kring sin roll (Middleton 

1998) vilket kan tänkas har att göra med bland annat det strama 

handlingsutrymme och det utrymme som finns för tolkningar som Lewin 

(2009) beskriver. Middletons (1998) studie innebar en kvalitativ 

intervjustudie med föräldrar och sedan med socialarbetarna för att knyta an 
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till föräldrarnas upplevelse och åsikter om bemötandet och hjälpen de fått 

från socialarbetarna. 

3.2 Barnperspektivet  
 

I Skottland deltog 91 stycken barn med funktionsnedsättning i åldrarna 5-18 

år i en enkät kring sitt perspektiv på livskvalité genom rekrytering från 

volontärorganisationer. Barnen fick bland annat svara på hur de upplevde 

sitt fysiska och psykiska mående, deras relation till sina föräldrar samt hur 

de upplevde att de blev inkluderade i sociala sammanhang utifrån deras 

svårigheter. I resultatet av enkäten framkom att barnen var positiva till 

relationen med sina föräldrar, var mest tillfreds med sina liv i skolan men en 

av tre barn kände sig ledsna och deprimerade vilket verkade vara kopplat till 

den upplevda exkluderingen i sociala sammanhang och fysiska aktiviteter 

som exempelvis sportarrangemang. Enkäten jämfördes sedan med en större 

europeisk studie med barn utan funktionshinder där samma frågor använts 

och resultatet av jämförelsen visade att barnen i Skottland hade betydligt 

lägre poäng (upplevde en sämre livskvalité) än barnen i Europa (Sylvester et 

al. 2013). Något som också stack ut var barnen med funktionshinders låga 

förväntningar på att studera på en högre nivå och få en examen. Forskarna 

upplevde en stor kunskapslucka när det kom till barn med funktionshinder 

och deras perspektiv på det vardagliga livet (Sylvester et al. 2013). 

3.3 Ett modernare synsätt på barn inom LSS  

 
Read et al. (2012) delar åsikter med Sylvester et al. (2013)  angående 

kunskapsluckan i forskning utifrån barnperspektivet. Read et al. (2012) 

skriver kring forskningen i England och att den utvecklas hela tiden 

gällande barn med funktionshinder och deras familjer men att den 

kvantitativa datan de hittat varit från ett vuxenperspektiv och inte från 

barnens. Trots detta har det skett en förändring i hur barn med 

funktionshinder presenteras och det har blivit mer vanligt att barn med 

funktionshinder beskrivs som medborgare med rättigheter vilket de inte 

gjort tidigare. Read et al. (2012) lyfter att det pågår en debatt om hur barn 

med funktionsnedsättning kan inkluderas i samhället med rätt typ av hjälp. 
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De lyfter samtidigt en pekpinne att detta kan innebära en större exkludering 

om det görs skillnad på barn med funktionsnedsättning och andra barn 

genom speciell organisering och arrangemang. Read et al. (2012) 

konstaterar att barn med funktionsnedsättning historiskt varit bland de sista 

att få fördelar med de mänskliga rättigheterna som kommit men under 2012 

då artikeln skrevs öppnade England upp för diskussioner kring en mer 

individualiserad vård för barn med funktionshinder för att ge en större 

valmöjlighet och flexibilitet i vården. Detta väckte dock tankar och känslor 

hos många och genom att öppna upp för fler valmöjligheter för en mer 

flexibel approach kom också en fråga om att det skulle bli mer ojämlikt på 

grund av alla val utifrån en ekonomisk aspekt. Slutsatsen är ändå att det 

skett stora förändringar i hur barn med funktionsnedsättningars rättigheter 

har utvecklats genom decennier (Read et al. 2012). Även Larsson (2008) 

diskuterar i sin avhandling hur rättigheter sett ut i Sverige för personer med 

funktionsnedsättning ur ett historiskt perspektiv. Hon fokuserar på insatsen 

personlig assistans och beskriver den som juridisk rättighet då den är 

preciserad i LSS (SFS 1993:387) som är en rättighetslag och beslut kan 

överklagas till förvaltningsdomstol. Personlig assistans beskrivs som en 

rättighet som är intressant utifrån att den är baserad på uttalade mål om 

självbestämmande och valfrihet (Larsson 2008) vilka är mål som är speciellt 

utmärkande för just den här formen av insats. Den som har rätt till personlig 

assistans kan själv bestämma vem som ska utföra den, vad hjälpen ska 

innehålla och när hjälpen önskas vilket skiljer sig från andra insatser enligt 

LSS (SFS 1993:387).   

3.4 Barnperspektiv i LSS-handläggning  
 

Socialstyrelsen (2009) publicerade en rapport gällande handläggning inom 

LSS mot barn som en form av utredningsstöd utifrån forskning och 

intervjuer. Rapporten lyfter hur handläggare resonerar kring sina 

utredningar. Anledningen till rapporten var att det fanns en begränsning i 

forskningen gällande barn med funktionsnedsättning samt att det fanns få 

studier kring barnperspektivet. Både chefer och handläggare inom LSS har 

enligt rapporten uttryckt ett behov av kunskapsutveckling utifrån ett 
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myndighetsperspektiv (Socialstyrelsen 2009).  

 

Barnkonventionen har fyra grundprinciper beskrivna i fyra artiklar. Artikel 

2 innehåller en beskrivning om barns rätt att inte diskrimineras, exempelvis 

på grund av funktionshinder, och artikel 3 skriver att barnets bästa ska 

komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Artikel 6 beskriver 

barns rätt till liv och utveckling och sist men inte minst artikel 12 som 

förmedlar att barn har rätt att få uttrycka sina åsikter i förhållande till ålder 

och mognad. Socialstyrelsen (2009) beskriver barnperspektivet som att 

barns rättigheter kan ses som ett politiskt mål där det också är viktigt att ta 

hänsyn till barns olikheter och därmed bedöma behoven utifrån varje enskilt 

barn. I LSS (SFS 1993:387) är barnperspektivet inte lika uttryckt som i 

exempelvis Socialtjänstlagen (2001:453) utan där betonar lagen barnet i ett 

sammanhang och utifrån ett familjeperspektiv där alla i familjen tas hänsyn 

till på ett annat sätt.  

I utredningarna som handläggarna genomför framgår genom 

socialstyrelsens rapport (2009) att handläggarna har som mål att träffa 

barnen och ungdomarna som ska utredas samt föra en dialog med dem men 

att det inte alltid blir så i praktiken. Handläggare lyfter sina tankar och 

upplevelser om att ett möte med barnet i vissa fall kan göra mer skada än 

nytta för barnet och att vissa barn har stora svårigheter och inte har 

möjlighet till kommunikation. Dock påvisar rapporten att ju äldre 

barnet/ungdomen är desto större procent kommunicerar handläggaren med i 

den mån det är möjligt. Handläggarna har olika syn på hur mycket barnet 

eller ungdomen kan vara delaktig utifrån ålder. Det framkommer att 

tolkningen av barnets bästa är olika då barnet kan förstås både från sitt eget 

perspektiv och också utifrån omgivningens perspektiv. Något som rapporten 

tydligt klargör är handläggarnas tankar kring att det snarare är ett 

familjeperspektiv än ett barnperspektiv de använder sig av i deras arbete 

vilket benämns som ett större perspektiv än barnperspektivet 

(Socialstyrelsen 2009). Detta utifrån upplevelsen om att insatserna som går 

att få genom LSS (SS 1993:387) är utformade för familjen snarare än barnet 
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och speciellt för de små barnen. Behoven förflyttas sedan över från föräldrar 

till barn ju äldre barnen blir.  

 Teori 4

Nedan presenteras val av teorier och koppling till studien samt valda 

begrepp. 

4.1 Val av teorier  

 
I studien har två teorier tillämpats. Teorier används till att förklara fenomen 

och få överblick samt förståelse över komplexa situationer. Genom att 

använda teorier i studien kommer resultatet kunna förklaras, tolkas och 

förstås. Hwang & Nilsson (2019) benämner teorier som en ritning inför ett 

bygge men att bygget ändå kan justeras genom resans gång.  Den första 

teorin är Lipskys (2010) Gräsrotsbyråkrati och är vald utifrån att kunna se 

handläggares handlingsutrymme i förhållande till barnets bästa i sitt arbete 

med barn inom LSS (1993:387). Den andra teorin är Bronfenbrenners 

(1979) utvecklingsekologiska perspektiv som genom applicering kan 

problematisera barnets bästa på olika nivåer.  

4.2 Gräsrotsbyråkrati 

Lipsky (2010) lyfter dilemman och svårigheter inom den offentliga sektorn 

genom sin teori Street level bureaucray eller på svenska gräsrotsbyråkrati. 

Gräsrotsbyråkrat innebär att som socialarbetare ha direkt kontakt med sina 

klienter och förfoga över ett handlingsutrymme. Handlingsutrymme 

beskrivs av Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) som en professionell 

sfär mellan klienten och organisationens huvudsakliga uppdrag. I den sfären 

ska socialarbetaren förutom ovanstående också använda sin kunskap, 

kreativitet och överväganden kring vad som är rätt och fel. 

Handlingsutrymmet är vad som skapar möjligheter för socialarbetaren att 

göra sina egna bedömningar, ta ställning till kraven från den sökande och 

sättet som den sökande uttrycker sina behov.   

I och med handlingsutrymmet har socialarbetaren makt vilket är viktigt att 

ha i åtanke. Makten i att fatta myndighetsbeslut. En socialarbetares 
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handlingsutrymme innebär till en början att göra människan som söker till 

en klient eller brukare samt att personen som söker hjälp formas för att 

passa in i ramarna (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). 

Handlingsutrymmet kan användas av socialarbetaren både för att bevilja den 

sökta hjälpen eller för att avslå den. En handläggare har organisatoriska 

ramar och svensk lag att förhålla sig till men kan utifrån sin erfarenhet och 

resurser leda beslutet åt ett håll genom att tänja på handlingsutrymmet i 

organisationen. Även om det i de flesta kommuner finns en tydlig 

beskrivning av hur insatser ska beviljas kan socialarbetarens makt och 

handlingsutrymme styra hur beslut fattas (Svensson, Johnsson & Laanemets 

2008). Lipsky (2010) hävdar att det i slutändan är socialarbetarna eller andra 

gräsrotsbyråkrater som utövar den politiska makten då det är dem som står 

närmast klienten eller brukaren. Detta innebär att även om en socialarbetare 

är hållen av ramar inom organisationen och lagar är det fortfarande 

socialarbetaren som har den sista makten i att fatta beslut som kan förändra 

en klients liv.  

 

Lipsky (2010) identifierar flera svårigheter med att vara gräsrotsbyråkrat, 

exempelvis efterfrågan på olika typer av service och utbudet av resurser 

(Lipsky 2010).  Genom att använda begreppet handlingsutrymme i studien 

kan handläggarnas perspektiv lyftas och problematiseras utifrån flera 

aspekter. Handläggare har många nivåer att förhålla sig till och för att göra 

alla parter nöjda krävs det hårt jobb. Hur handläggare resonerar och 

använder sig av sitt handlingsutrymme i bedömningar och utredningar kring 

barnets bästa är ett exempel på den komplexitet som föreligger. 

Handläggaren ska ta hänsyn till barnets bästa men också förhålla sig till vad 

organisationen framför om barnets bästa samt hur lagar och förordningar är 

skrivna. Dessutom ska handläggaren förhålla sig till barnets bästa genom att 

ta hänsyn till vårdnadshavarens syn på vad som är barnets bästa. Detta 

skapar ett snävt men samtidigt öppet handlingsutrymme på samma gång 

med många parter inblandade (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008).  
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4.3 Utvecklingsekologiskt perspektiv 
 

Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska perspektiv uppkom då han 

ansåg att tyngden ofta läggs vid den egna individen för utveckling och 

lärande. Bronfenbrenners (1979) teori syftar till att beskriva och förstå 

kopplingar mellan individ och samhälle och hur individen påverkas av olika 

system. Hans modell består av olika system; mikro, meso, exo och 

makrosystemet varav tre presenteras nedan. Individ kommer från och med 

nu att benämnas som barn då syftet med studien är att utgå från barnets 

bästa (Hwang & Nilsson 2019).  

 

Mikrosystemet innefattar olika närmiljöer som omger barnet, exempelvis 

syskon, föräldrar, personliga assistenter och samspelet mellan medlemmarna 

i familjen. För att barnet ska må väl är det av vikt att detta system är 

välfungerande och i balans. När barnet sedan blir äldre tillkommer andra 

miljöer som blir viktiga i form av exempelvis kompisar i skolan och andra 

viktiga jämnåriga i betydande miljöer samt vuxna i olika kontexter (Hwang 

& Nilsson 2019).  

Mesosystemet är ett system av mikrosystemen. Hur barnet fungerar i skolan 

har inte bara att göra med skolan utan även familj och kamrater. Hwang & 

Nilsson (2019) skriver att de olika mikrosystemen står i förbindelse med 

varandra i form av att föräldrar engagerar sig i aktiviteter och är delaktiga på 

föräldramöten och detta i sin tur är fördelaktigt för barnet då normer i de 

olika mikrosystemen kan fås att överensstämma.  

Makrosystemet innebär den övergripande samhällsstrukturen som 

levnadsstandard, olika ersättningar från ex. Försäkringskassan, politik och 

kulturella faktorer (Hwang & Nilsson 2019). Assistansersättningen som är 

en förutsättning för personlig assistans möjliggör för föräldrar att kunna 

livnära sig på att vara hemma och ta hand om sitt barn med funktionshinder 

exempelvis.  

Bortsett från de tre ovanstående systemen diskuterar Hwang & Nilsson 

(2019) kronossystemet. Kronossystemet innebär att de fyra systemen 

tillsammans med en diskussion om tid. Tiden gör att både miljö och individ 
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förändras vilket är en viktig faktor. Exempel på förändringar kan för 

individen vara en sjukdom och i omgivningen exempelvis tillskott av 

syskon. Förändringar är därför viktiga för att förstå hur systemen påverkar 

individen/barnet.  

Barn med insatser enligt LSS är en utsatt grupp som är beroende av sitt 

nätverk. Huruvida barn integreras med sin omvärld är upp till de som finns 

runtom barnet. Det är även föräldrarna som i högsta grad påverkar barnets 

skyddsnät då barn med personlig assistans själva har svårigheter att 

interagera med andra. Genom att använda Bronfenbrenners (1979) 

utvecklingsekologiska perspektiv kan studien vrida och vända på begreppet 

barnets bästa och ifrågasätta hur handlingsutrymmet kring barnets bästa ser 

ut och används av handläggarna samt vilken systemnivå inom den 

utvecklingsekologiska teorin som ser till att barnets bästa tillgodoses.  

4.4 Begrepp  

 
I denna studie har Bronfenbrenners begrepp mikrosystem, mesosystem och 

makrosystem tillämpats då dessa begrepp kan förklara barnets bästa på olika 

nivåer. Barnets bästa är ett omfattande begrepp och täcker alla system i det 

utvecklingsekologiska perspektivet varför begreppens ses som relevanta för 

analysen. Ytterligare ett begrepp som kommer att lyftas i analys och resultat 

är handlingsutrymme (Lipsky 2010). Handlingsutrymme diskuteras i Street 

level bureaucracy (Lipsky 2010) och är ett komplext begrepp. 

Handlingsutrymme kopplat till Lipskys teori (2010) har relevans då 

handläggare är de som står närmast de hjälpsökande. Det är även 

handläggarna som har det yttersta ansvaret i kommunen att ta tillvara på 

barnets bästa. Valet av Gräsrotsbyråkraten innebär att studiens resultat kan 

diskuteras utifrån handlingsutrymmet som handläggaren har i samband med 

bedömningar som görs inom LSS (SFS 1993:387) samt att kunna se hur 

handlingsutrymmet skulle kunna förändras i och med förändringarna i LSS-

utredningen (2018).  
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 Vetenskapsteoretisk ansats 5

I min studie har utgångspunkten varit att analysera och problematisera 

utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Socialkonstruktivismen ingår i 

postmodernismen och ser på kunskap som något socialt konstruerat och inte 

en bild av verkligheten (Thomassen 2007). I och med detta upprättas både 

vår självförståelse samt verklighetsuppfattning. Thomassen (2007) hävdar 

att kunskap är språkligt konstruerat i samhälleliga och sociala strukturer. Ett 

socialt problem uppstår inte om det inte finns en praktiskt verksam person 

som formar problemet samt de begrepp och teorier som faktiskt behövs för 

att förklara det. Det är med andra ord genom konceptualisering som 

fenomen skapar sociala problem (Thomassen 2007). I denna studie har 

socialkonstruktivism legat till grund för kunskap genom språk, samhälleliga 

strukturer och sociala strukturer som ett konstruerat fenomen för att förklara 

snarare än att förstå resultatet (Thomassen 2007).   

 Metod 6

Nedan presenteras studiens metod, tillvägagångssätt, urval samt vilka etiska 

överväganden som gjorts.  

6.1 Metodval 
 

I studien har semistrukturerade intervjuer använts då metoden kändes mest 

relevant för att besvara mina frågeställningar. Semistrukturerade intervjuer 

utgår från att ha ett visst antal förutbestämda ämnen att förhålla sig till under 

intervjuerna.  Intervjuerna utgick från ett antal öppna frågor i en utarbetad 

intervjuguide (se bilaga 2) som nådde vid studiens olika områden (Dalen 

2007). Intentionen var att få intervjupersonerna att uttrycka sig genom egna 

ord och därmed bjuda in till ett samtal snarare än en utfrågning (Yin 2011). 

Öppna frågor ställdes och det fanns enbart några frågor so stod som fasta 

vilket gav intervjupersonerna möjlighet att själva diskutera kring ämnet 

utifrån sina egna villkor, samt att det öppnade dörren för andra reflektioner 

och tankar som inte reflekterats över tidigare (Yin 2011). Även jag som 

intervjuare fick möjlighet att ställa följdfrågor på det som kom upp i stället 

för att följa en strikt intervjuguide viket kändes bra. I valet av metod hade 
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jag en medvetenhet om vilka risker som fanns med att ställa öppna frågor 

och föra en diskussion. Därför var jag extra noggrann med att fråga 

intervjupersonerna om jag inte förstod eller om svaret kunde tolkas på flera 

olika sätt för att få en klar bild av vad de ville förmedla.  Då ämnet personlig 

assistans för barn i uppstart av studien var ett aktuellt ämne i media kändes 

valet av metod lämplig då studien var tänkt att ge flera perspektiv snarare än 

att dra alla över en och samma kant. Risken att ha semistrukturerade 

intervjuer var att svaren skulle bli korta och stanna upp utan en diskussion. 

Detta blev inte fallet i denna studie. Svaren blev långa och utförliga och det 

fanns en nyfikenhet och öppenhet i att diskutera mellan intervjupersonerna 

och mig som intervjuare.  

6.2 Urval   
 

I studien har olika urval använts. Till en början kontaktades de handläggare 

som fanns på min tidigare arbetsplats men som jag inte jobbat tillsammans 

med. Denna form av urval benämns bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval är enligt Yin (2011) inte det mest optimala då riskerna 

finns att studien blir snedvriden eller ofullständig på grund av 

lättillgänglighet och inte mest informativ. Då detta urval inte 

rekommenderades kontaktades också andra handläggare som fanns i flera 

olika kommuner för att få en bredare bild och förståelse kring upplevelsen 

om ämnet samt min förförståelse om att handläggare inom samma kommun 

möjligtvis samtalat och delar åsikter. Att det blev de kommuner de blev 

hade att göra med att det skulle gå att ta sig dit. Detta urval kan inte sägas 

vara slumpmässigt då det blev relativt förutbestämda kommuner utifrån det 

praktiska som tillkom i form av resor och tillgänglighet och därför blev det i 

stället ett snöbollsurval (Yin 2011). 

 

Ett medvetet val i studien var att välja handläggare som på ett eller annat 

sätt hade förkunskap för LSS-utredningen då denna varit studiens 

huvudinnehåll. Endast de hade kunskapen som efterfrågades och kunde 

därför problematisera utifrån lagförslaget om förändrat stöd för barn under 

16 år. Enligt Yin (2011) är det också lämpligt att medvetet intervjua 
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personer som troligtvis har andra åsikter kring ämnet än forskaren själv. 

Detta är något som jag själv som forskare till just denna studie försökt göra, 

något som visade sig vara svårt då det inte på förhand gick att säga hur 

intervjupersonerna skulle ställa sig till frågorna.  

 

Studien har inneburit fem stycken intervjuer med fyra olika kommuner i 

olika storlek. Målet var att hitta minst fem stycken personer till studien 

vilket jag också gjorde. Detta för att få en överblick utan att göra studien för 

stor då det helt enkelt inte fanns tid till detta på grund av en begränsad 

kurstid (Kvale & Brinkmann 2008). Precis som Kvale & Brinkmann (2014) 

skriver kan det vara till fördel med en lägre kvantitet då det går att göra 

noggrannare studier på detaljnivå med ett färre deltagande. Inom kvalitativ 

forskning görs ett avsiktligt val enligt Yin (2011) utifrån att forskaren vill 

samla in relevant och mångtalig data för analys. Urvalet bör vara sådant att 

det finns möjlighet att i efterhand generalisera till viss del då det inte finns 

möjlighet att fråga alla inom ett område (Becker 2008). 

6.2.1 Presentation av intervjupersoner 

 

I studien har fem LSS-handläggare deltagit i enskilda intervjuer. Kommun 

A representeras av Vaiana och Bernard och kommun B representeras av 

Olof. Kommun C representeras av Hulda och i kommun D har Merida 

intervjuats. Alla handläggare är utbildade socionomer och har olika lång 

erfarenhet inom handläggning mot LSS (SFS 1993:387).  

6.3 Tillvägagångssätt 
 

Först letades intervjupersoner fram via mail/telefon. I vissa fall räckte det 

med att gå in på olika kommuners hemsidor och söka efter LSS-handläggare 

för att få mailadressen direkt. I andra fall fick jag kontakta kontaktcenter i 

kommunen för att be om att få mailadress eller telefonnummer. Vissa 

handläggare sade ja direkt via mail och vissa tackade ja via telefon. 

Sedan skickades missivbrev (se bilaga 1) ut via mail med information om 

syftet med studien, en presentation av mig som utförare av studien samt 

ytterligare en förfrågan om att delta i studien. Intervjupersonerna tackade ja 
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och gav samtycke. De tillfrågade personerna fick valmöjligheten att 

antingen genomföra intervjun där de befann sig alternativt att jag ordnade 

ett rum på universitetet. Samtliga valde att intervjun skulle hållas på deras 

arbete. Vid ankomst hos intervjupersonerna berättade jag kort om syftet igen 

och om min bakgrund samt frågade om det gick bra att spela in intervjun 

och berättade att inspelningen enbart skulle användas av mig och sedan 

raderas, information som enligt Kvale & Brinkmann (2014) var viktigt att 

delge deltagarna. Intervjupersonerna fick också information om att de inte 

skulle nämnas med sina namn eller vid kommun i studien samt att studien 

var frivillig att delta i och att de när som helst kunde avbryta. 

I intervjusammanhanget var det viktigt att lyssna mer än tala och vara 

uppmärksam på att inte använda förförståelsen för att tolka svaren. Detta 

innebar att det var viktigt att ställa följdfrågor till de svar där det fanns en 

tolkningsmöjlighet för att kunna lyfta deras berättelse utan att fylla i med 

förförståelse (Yin 2011). För att intervjupersonerna i tidigt skede skulle bli 

bekväma i sammanhanget och våga uttrycka sina tankar började intervjuerna 

med en kort inledning och en presentation av mig vilket upplevdes göra dem 

bekväma och nyfikna vilket skapade ett förtroende.  Detta resulterade i 

diskussioner utan att det behövde bli en utfrågning. Under intervjuerna 

fanns en medvetenhet att vara en aktiv lyssnare och visa respekt för 

intervjupersonerna för att få ut det mesta av tiden (Kvale & Brinkmann 

2014). De intervjuade uppmuntrades på så sätt till att fritt utrycka sig och 

föra olika resonemang.  

6.4 Etiska överväganden 

 
Vetenskapsrådet (2011) lyfter vikten av att nyttan med studien ska överväga 

relationen av skydd för individers integritet. I diskussioner med andra 

uppsatsstudenter och handledare drogs slutsatsen att studien inte var till 

skada för intervjupersonerna utifrån att intervjuerna hölls i egenskap av 

deras arbete utifrån en professionell roll. Dock togs beslutet att inte namnge 

kommun eller namn på handläggaren i studien. Detta för att de 

professionellas framtida arbete med klienter/brukare i utsatta situationer inte 

skulle påverkas av deras svar som delgetts i studien utifrån att allt baseras på 
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spekulationer och åsikter snarare än fakta. För att intervjupersonerna öppet 

skulle kunna uttrycka sina åsikter utan att reflektera kring vad som händer 

om deras namn i förhållande till åsikter sprids har uppgifterna därför bytts ut 

till fiktiva namn och kommuner för att inte kunna identifieras. Uppgifterna 

har däremot psedonymiserats för att studien ska kunna kontrolleras 

(Vetenskapsrådet 2011).  Vidare bedömdes studien inte inskränka på respekt 

för människovärdet enligt 1 kap. 7 § i Lag om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS 2003:460) och studien bedömdes heller inte sätta 

samhällets eller vetenskapens behov framför människors välfärd enligt 1 

kap. 8 § (SFS 2003:460).  

Intervjupersonerna blev innan deltagandet i studien informerade om syftet 

med studien och fick mitt namn och mina kontaktuppgifter samt fick till 

kännedom om hur uppgifterna skulle användas och lagras. Uppgifterna har 

lagrats som inspelning på min telefon samt transkribering på min dator där 

det endast varit jag som haft tillgång till detta. Innan studiens start fick 

intervjupersonerna tydligt förklarat för sig att deltagandet var frivilligt och 

att de när som helst hade möjlighet att avbryta sitt deltagande utan att 

förklara varför. Jag fick innan studien skriftligt samtycke från samtliga 

deltagare. Detta innebär att jag som forskare tagit hänsyn till de fyra 

forskningsetiska principerna gällande informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011). 

6.5 Analysmetod  
 

För att analysera och bearbeta studiens insamlade data har jag använt mig av 

kvalitativ innehållsanalys. Under intervjuerna fanns möjlighet till 

anteckningar genom att ha ett block tillhands samt att intervjuerna spelades 

in som ljudfil på telefonen. Först transkriberades varje intervju genom att 

jag spelade upp de inspelade intervjuerna bit för bit för att sedan skriva ner 

rad för rad i ett dokument på datorn. Intervjuerna lästes sedan flera gånger 

för att få en överblick över datan som inhämtats. Sedan letades mönster och 

skillnader i intervjuerna vilka blev grunden till analysen utifrån teman 

relevanta till frågeställningarna och syftet. Valda teman utifrån syftet blev 

syn på barnets bästa, arbete med barnets bästa och konsekvenser av 



 

22(46) 

 

förändring i lagförslaget. Alla teman utifrån tanken på handlingsutrymme i 

professionen. Intervjusvaren färgkodades och på det sättet kunde datan 

tematiseras utifrån frågeställningarna. Precis som Kvale & Brinkmann 

skriver gjorde detta att det blev en bättre överblick av resultatet. Valet av 

innehållsanalys baserades på att empirin inte skulle tolkas och förstås utan 

snarare utgå från att förklara handläggarnas syn på den konstruerade 

verkligheten.  (Thomassen 2007). Studien har ämnat lyfta resultatet utifrån 

tanken att samhällets strukturer är ett konstruerat fenomen varav 

innehållsanalys kändes som en passande analysmetod.  

6.6 Metoddiskussion  
 

Validitet och reliabilitet är två begrepp viktiga att ta hänsyn till i 

forskningssammanhang. De används främst vid kvantitativ forskning men 

kan även appliceras kvalitativa studier som denna. Validitet innebär att 

studiens metod ska vara lämplig i förhållande till vilka frågor som ska 

besvaras för att resultatet ska bli trovärdigt. Studiens metod och syfte 

behöver med andra ord vara kopplat till frågeställningarna så att studien 

mäter det som är relevant i sammanhanget. Reliabilitet innebär 

tillförlitlighet i en studie och kan påvisas genom att resultatet i en studie blir 

detsamma oavsett vem som genomfört den och vid upprepade mätningar 

(Kvale & Brinkmann 2014).   

Genom att jag som forskare ifrågasatt och diskuterat mitt insamlade material 

och presenterat mitt perspektiv samt haft en kritisk syn på hur min 

förförståelse spelat in i studien har jag i största möjliga mån strävat efter att 

uppnå validitet i studien. Användandet av en intervjuguide har inneburit att 

förförståelse inte fått utrymme i intervjuerna och där intervjupersonerna fått 

säga sina åsikter (Kvale & Brinkmann 2014). Jag har genom att ha haft 

intervjuguiden och frågorna i ryggen under hela resans gång fått svar på 

mina frågeställningar och därmed styrkt validiteteten i studien. Det har dock 

varit viktigt att vara medveten om samt problematisera hur min närvaro och 

mina tidigare erfarenheter eventuellt påverkat resultatet för att i den mån det 

varit möjligt strävat efter en neutralitet i intervjuer och skrivande (Yin 

2011).  
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Reliabiliteten kan diskuteras då jag själv stått som ansvarig för studien 

vilket inneburit en svårighet att kunna diskutera resultatet och empirin med 

någon annan och få andra perspektiv på resultatet.  Dock har jag haft 

fördelen att ha haft alla intervjuer själv och antecknat allt och det har gett 

mig en fördel att jag haft en större helhetssyn under studiens alla moment än 

vad jag haft om jag valt att ha en skrivpartner. 

Kvale & Brinkmann (2014) lyfter vikten av att reflektera kring huruvida en 

kvalitativ intervjustudie går att generalisera eller om studien enbart är 

applicerbar på en lokal nivå 

Resultatet utgår från fem handläggares åsikter och tankar och kan därför inte 

appliceras på alla handläggare inom samma område även om vissa 

handläggare förmodligen kan relatera till tankarna som de intervjuade haft.  

 Resultat & Analys  7

Nedan presenteras analys och det resultat som framkommit, med 

utgångspunkt i frågeställningar, kopplat till teoretiska begrepp mikrosystem, 

mesosystem, makrosystem (Bronfenbrenner 1979) samt handlingsutrymme 

(Lipsky 2010). Kapitlet är uppdelat i olika teman där varje tema följs av en 

kortare sammanfattning. Avsnittet avslutas sedan med studiens slutsatser.  

7.1 Barnets bästa och personlig assistans  
 

Barnets bästa är ett svårt begrepp att använda sig av inom utredningar där 

personlig assistans är den sökta insatsen. Majoriteten av handläggarna 

upplevde detta och hade samtidigt olika definitioner om vad barnets bästa 

är. Nedan presenteras hur handläggarna ser på barnets bästa i förhållande till 

det handlingsutrymme som de upplever sig ha.  

7.1.1 Barnets bästa är svårt 

 

Begreppet barnets bästa upplevs ofta som svårtolkat i förhållande till 

rättigheter inom LSS (SFS 1993:387) då handläggarna ska genomföra en 

utredning där barnet genom vårdnadshavarna ansökt om personlig assistans. 

Av fem intervjuer med fem handläggare blev åsikterna om barnets bästa 

skilda även om LSS (SFS 1993:387) uttryckligen ska ha samma typ av 
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kvalité oberoende av bostadskommun. Barnets bästa innebär att som 

handläggare ha möjlighet att använda sitt handlingsutrymme för att se till att 

barnet växer upp under goda villkor vilket kräver kvalité på både 

handläggning, utbildning samt väletablerade insatser. Enligt 

Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska teori är barn direkt eller 

indirekt påverkat av olika system runtomkring sig. Handläggarna hävdade 

att barnets bästa är svårt att tolka och fokuserade på mikrosystemet och att 

det är svårt på grund av bristande kommunikation mellan dem och barnen. 

Bronfenbrenners (1979) teori ser barns utveckling ur ett bredare och större 

perspektiv där det finns ett mikrosystem, ett mesosystem och ett 

makrosystem runt barnet som alla påverkar barnets bästa. I kommun A 

uttryckte båda handläggarna tydligt att barnets bästa är svårt att förhålla sig 

till då de upplever en kunskapslucka i sin profession. 

Men med assistans blir det ju så svårt så att det blir oftast, oftast dom 

som har rätt till den här insatsen har, e ju så pass sjuka att det skulle 

vara det blir jättesvårt att få det. Sen ska jag säga att vi har efterfrågat 

det stödet och att vi önskar utbildning kring hur vi kan anpassa vår 

kommunikation till barnen när det gäller dem bitarna för vi tycker att 

det är väldigt svårt hur vi ska göra det på ett bra sätt för att inte skapa 

oro för barnen (Vaiana). 

 

[…]vad ska man kunna ungefär när man är i den ålder, hur mycket 

fattar man, så att man har den kunskapen. Då skulle jag nog känna 

mig mer bekväm i att inhämta barnets syn på saker. Det skulle krävas i 

alla fall (Bernard).  

 

Vaiana och Bernard hävdade att det fanns stora svårigheter att kommunicera 

med barnen som ansökt och att de i de flesta fall inte hade möjlighet att 

kommunicera med exempelvis tecken eller andra alternativa 

kommunikationsvägar på grund av att de inte erhållit adekvat utbildning 

från sin arbetsplats. De önskar också att de hade kunnat mer om barns 

utveckling för att ha möjlighet att möta barn på den nivå de befinner sig. De 

fokuserar med andra ord på sitt handlingsutrymme inom mikronivån, den 
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nivå där barnet och barnets närmaste anhöriga finns. Enligt Bronfenbrenners 

(1979) utvecklingsekologiska perspektiv är barn i behov av fler olika nivåer 

för att utvecklas men i detta fall har handläggarna fastnat i den närmaste 

kretsen för barnet vilket skulle kunna funderas kring vad som skulle hända 

om handläggaren breddade sitt perspektiv och hittade andra lösningar på hur 

barnets bästa skulle kunna komma framåt samt hur de skulle kunna använda 

sitt handlingsutrymme för att åstadkomma denna vidgning av vyn. På så sätt 

skulle handläggarna ha en möjlighet att hjälpa sig själva att utreda enligt 

barnets bästa samt hjälpa barnen att utvecklas genom att bli delaktiga i alla 

nivåer av utvecklingsekologiska perspektivet (Bronfenbrenner 1979).   

 

Svårigheter att kommunicera var även Olof från kommun B, Hulda från 

kommun C samt Merida från kommun D helt överens om. Vaiana & 

Bernard beskrev en känsla av otillräcklighet och frustration då de inom 

organisationen är ensamma att jobba mot målgruppen barn och därför kände 

att de inte har samma förmåga att påverka kommunen för att barnets bästa 

ska bli ett starkare perspektiv i sina utredningar och bedömningar. I enlighet 

med Lipskys (2010) teori om gräsbyråkrati har handläggarna ett 

handlingsutrymme som inte överensstämmer med deras önskan om hur 

organisationen skulle kunna arbeta med dessa frågor. De hävdade att de 

själva får lyfta frågan med sin chef men att chefen tidigare inte gjort en 

förändring för att höja handläggarnas kompetens i att möta barn på olika 

nivåer för att stärka barnets perspektiv i arbetet som genomförs. För att öka 

handlingsutrymmet i en organisation krävs att handläggare vågar jobba med 

förändring inifrån och ut (Svennson, Johnsson & Laanemets 2008) men det 

fanns en tydlighet i att handläggarna önskade att se förändringen från en 

högre nivå.   

[…] men jag önskar att det togs som vanligt att ledning tar lite beslut i 

hur man ska beakta barnperspektivet så man får lite stöd i det och vet 

att man gör rätt som tjänsteman annars är det ju svårt att veta att okej 

nu har jag varit och pratat med den här flickan har jag gjort tillräckligt 

eller asså vad krävs för barnperspektivet ska beaktas [sic!] (Olof). 
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Olof uttryckte en osäkerhet när det kom till att veta om han gör tillräckligt i 

sitt arbete med barnets bästa. Hans osäkerhet grundade sig i otydliga ramar i 

sitt arbete och ett handlingsutrymme svårt att hantera. Han önskade 

tydligare struktur för att veta hur barnets bästa kan och ska implementeras i 

sitt arbete. Handlingsutrymme är något som växer i samband med kunskap 

och erfarenhet inom det sociala arbetet (Svensson, Johnsson & Laanemets 

2008). Att Olof upplevde att arbetet var ostrukturerat kan bland annat 

härledas till bristen av tidigare forskning inom barn och barnets bästa vilket 

innebär att det är svårt att bredda handlingsutrymmet då det saknas kunskap 

inom området. Till skillnad från Olof i kommun B hade Hulda i kommun C 

själv tagit tag i utbildningar för alternativa kommunikationsvägar och bett 

sin chef om resurserna för detta. Precis som Lipsky (2010) påpekar i sin 

teori om gräsrotsbyråkrati är det handläggarna som är närmst barnen som 

har den politiska makten och handlingsutrymmet när det kommer till att 

fatta beslut. Här råder dock svårigheter att stärka barnens perspektiv bland 

annat på grund av begränsade resurser från politiken och svårigheter i vad 

handläggarna ska ta tag i själva och vad deras arbetsplats ger dem för 

möjligheter. Vaiana och Bernard upplevde också en svårighet i att kartlägga 

barnets bästa; 

Oftast inom personlig assistans så är det oftast så att man pratar med 

vårdnadshavaren som företräder barnet för att inhämta barnets 

åsikter… så jag tycker liksom inte vi tillvaratar barnets bästa på det 

sättet som man ska göra genom lagens intentioner (Bernard). 

Bernard hävdade att de mestadels utgår från vårdnadshavaren ord vilket 

Bernard uttryckte som fel och ”undermåligt” i sin profession. Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) skriver att det finns många svårigheter i att 

vara socialarbetare och ha ett handlingsutrymme som ska se till flera 

perspektiv samtidigt. Å ena sidan ska socialarbetaren hjälpa klienten som i 

detta fall rör sig om ett barn och se till barnets bästa i sina bedömningar. Å 

andra sidan ska organisationens ramar hållas och utifrån Bernards tankar 

och ord upplevdes en maktlöshet i att inte ha möjlighet att utreda enligt 

barnets bästa på grund av bristande engagemang från organisationens sida 

att ge rätt resurser för kompetensutveckling. Bernard ville i detta fall utöka 
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sitt handlingsutrymme genom att få mer kompetens men ramarna fastnar då 

det inte finns ett intresse högre upp i organisationen.  

Trots en önskan om att ledningen sätter ramar för hur arbetet med barnets 

bästa ska implementeras i organisationen, samt svårigheter att kommunicera 

med barnen, uttryckte Olof och Merida att de är fullt medvetna om barnets 

bästa i bedömningarna som görs; ”Absolut det är jag alltid” (Olof). Han 

ansåg att även om det saknas en tydlig struktur för implementeringen så 

arbetar han alltid utifrån barnets bästa. Detta visar på att det från Olofs sida 

fanns en ambivalens i hur organisationen ska tillgodose hans önskan om 

handlingsutrymme i samband med att han jobbar för att tillgodose barnens. 

Olof och Merida var de som var tryggast i barnets bästa men Olof önskade 

samtidigt fler ramar och regler och påpekade att det ibland hade underlättat 

med en tydlig mall vilket skulle innebära ett stramare handlingsutrymme. 

Detta visar på den kompexitet som föreligger i socialt arbete.  

I tre av fem intervjuer framkom att upplevelsen av personlig assistans är att 

det är en insats som faktiskt inte kräver barnets bästa i den bemärkelsen att 

det är en snäv insats som barnet har rätt till eller inte.   

Faktiskt assistans är ju den insatsen där det oftast inte kommer med 

för att allt fokus ligger, det är så detaljstyrt, i LSS är det så att man ska 

värna om och ha barnets bästa i beaktande men i vår uppgift är att visa 

om man har rätt eller inte har rätt till en begärd insats [sic!] (Vaiana). 

Vaiana konstaterade att personlig assistans är en insats som egentligen inte 

kräver att barnets bästa uppfylls i utredningen utan att insatsen enbart ges 

utifrån om barnet uppfyller kriterierna i rättslig mening. Antingen föll barnet 

innanför ramarna om personlig assistans utifrån att behovet fanns eller 

också föll barnet utanför ramarna på grund av ett för litet behov. Att ta 

hänsyn till barnets bästa är inget krav för att få personlig assistans utan 

insatsen handlar snarare om att komma upp i ett visst antal timmars 

grundläggande behov för att ha lagligt rätt. Detta resonemang var 

återkommande hos fler intervjupersoner. Här kommer Bronfenbrenners 

(1979) makrosystem till användning då handläggarna i intervjuerna 

uttryckte att det inte är barnets bästa som styr i frågan om personlig 
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assistans utan att det är den svenska lagen. Personlig assistans upplevs alltså 

av vissa handläggare vara en insats som inte alls fokuserar på barnet utan 

snarare ger barnen en chans till assistans eller inte. Det finns ingen specifikt 

utformad del i utredningen som utreder just barnets bästa. Hur ska insatsen 

beräknas vara till barnets bästa om utredningen baseras på timmar och 

minuter snarare än att se till barnets bästa? Visst kan hjälpen som barnet får 

i sin tur bli till barnets bästa men själva utredningen och insatsen upplevdes 

av handläggarna för snäv och fyrkantig för att tillvarata detta. Vaiana, 

Bernard och Hulda utryckte tydligt att personlig assistans är en insats där 

handlingsutrymmet som handläggare är begränsat utifrån att de inte har rätt 

att ifrågasätta om personlig assistans är till barnets bästa utan enbart 

genomföra utredningen om vårdnadshavarna önskar insatsen.  

7.1.2 Föräldrarollen i fokus 

 

I intervjuerna framgick delade meningar om vad som egentligen är barnets 

bästa. Hulda uttryckte tydligt att ” barnets bästa är att föräldrarna orkar vara 

föräldrar och att föräldrarna orkar göra saker som dem mår bra av”(Hulda). 

Även Olof och Merida instämde att barnets bästa ligger hos föräldrarna 

snarare än hos barnen samt att barns rättigheter naturligt faller inom 

föräldrarollen då de flesta barn inte har möjlighet att utrycka sig. Merida och 

Olof framförde att barnets bästa kommer fram i föräldrarnas åsikt i 

utredningarna då det är föräldrarna som känner barnet bäst. Här kan 

Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska teori förklara hur barns 

lärande och utveckling är beroende av sina olika system. I detta fall är det 

mikrosystemet i form av föräldrarna som enligt handläggarna utgör barnets 

bästa snarare än barnets åsikter. Fokus förflyttas från barnet till föräldrar 

och vårdnadshavare vilket inte framgår som en paragraf i LSS (SFS 

1993:387). Genom att det inte finns tydliga kriterier i LSS kring barnets 

bästa har därför handläggarna här plats för tolkningar i sitt 

handlingsutrymme och i sina bedömningar. Här kan frågas vad det är som 

gör att handläggares handlingsutrymme begränsas till att enbart fatta beslut 

utifrån föräldrarnas åsikter. Att enbart använda sig av mikrosystemet i sina 

bedömningar begränsar utvecklingsekologiska perspektivet till att enbart 

bestå av mikrosystemet vilket kan frågas om det verkligen är till barnets 
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bästa. Handläggarna gör som organisationen sagt till dem att göra men det 

kan tänkas att ett större perspektiv i handläggningen och vidare ramar i 

organisationen skulle kunna få handläggarna att upptäcka barnets bästa på 

ett nytt sätt.  

Olof och Merida förmedlade att föräldrarna är de som är experter på sina 

barn medan Vaiana, Bernard och Hulda uttryckte en oro kring om det 

verkligen var till barnets bästa att begränsa barnet till sina föräldrar. Genom 

att använda Bronfenbrenners (1979) system ser vi att handläggarna lägger 

sitt fokus på mikronivån oavsett om upplevelsen är positiv eller inte till att 

barn begränsas till sina föräldrar utifrån sina behov. Att öppna upp nya 

dörrar för samarbeten mellan handläggare och föräldrar skulle utifrån 

resultatet eventuellt kunna möjliggöra för större system hos barnen och 

därmed tillgodose barnets bästa i en annan omfattning.  

7.1.3 Sammanfattning 

 

Samtliga handläggare upplevde en svårighet i att arbeta utifrån barnets bästa 

i förhållande till sitt handlingsutrymme inom utredningar för personlig 

assistans. Främst utifrån handläggarnas bristande kunskap och ramar 

gällande barnets bästa men också utifrån att majoriteten av barnen saknar 

kommunikation och därför inte har möjlighet att själva uttrycka sig. 

Samtliga handläggare fokuserade på föräldrarollen i sina bedömningar och 

huruvida föräldrar kan framföra barnets bästa i dessa. Det rådde delade 

meningar om huruvida handläggarna faktiskt arbetar utifrån barnets bästa 

eller inte och hur handläggarna i så fall arbetar med det. Det kan slutligen 

konstateras att barnets bästa är komplext vad gäller handläggning inom LSS 

(SFS 1993:387).  

7.2 Personligt stöd till barn  

 
I frågan om hur handläggarna såg på LSS-utredningens (2018) förslag om 

att ändra personlig assistans till en ny insats kallad personligt stöd till barn 

var alla överlag positiva. Utifrån barnets bästa upplevde fem av fem 

handläggare att personlig assistans inte är tillräckligt anpassat för barn då 

barn speciellt i yngre åldrar har ett omvårdnadsbehov snarare än ett behov 
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av aktivering och socialisering. Under intervjuerna framkom positiva som 

negativa tankar kring följder av att förändra LSS, vilka presenteras nedan.  

7.2.1 Begränsad föräldraanställning  

 

Något som varit återkommande i alla intervjuer har varit diskussionerna 

kring föräldraansvaret och föräldrarollen. Det är enligt intervjupersonernas 

perspektiv en väsentlig del i arbetsuppgifterna att undervisa föräldrar i vad 

personlig assistans innebär samt upplysa om vad som krävs av dem för att 

vara assistenter. Föräldrar sågs av tre av handläggarna som några som 

bromsar snarare än som gör insatsen till det bästa för barnet. De andra två 

handläggarna uttryckte tvärtom att föräldrarna gav barnen det bästa och att 

föräldrarna var de som var experter på sina barn. För att handläggarna 

upplevdes deras handlingsutrymme snävt i och med föräldrarnas stora 

inflytande. Kopplat till Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) har 

handläggarna här svårt att göra föräldrarna till klienter inom sina ramar 

vilket skapar en ovisshet i vilken roll handläggarna ska ha. Handläggaren 

kan acceptera föräldern som en icke-klient och därmed se föräldern som en 

resurs i sitt arbete eller så kan handläggaren försöka att forma föräldern till 

en klient trots att det i själva verket är barnet som är den hjälpsökande. Detta 

skulle kunna skapa en situation som blir oviss för handläggaren då 

handläggaren inte blir i direkt kontakt med barnet utan att det är föräldrarna 

som sitter på en del av makten att besluta. Precis som Svensson, Johnsson 

och Laanemets (2008) handlar det sociala arbetet om att hitta en trygghet i 

osäkerheten och det kan tänkas att handläggare finner insatsen personlig 

assistans svår utifrån dessa olika aspekter.  

Den nuvarande LSS (SFS 1993:387) ger föräldrarna fritt spelrum i att välja 

assistenter utifrån självbestämmanderätten och frivilligheten som finns 

vilket innebär att många föräldrar själva väljer att bli assistenter. Tre av fem 

handläggare hade starka åsikter kring att föräldrar är assistenter till sina barn 

och var positiva till att LSS-utredningen (2018) vill begränsa 

föräldraanställningen samt lägga över stödet på kommunens axlar. Vaiana 

och Bernard i kommun A lyfte det positiva för barnen i att kommunen tar 

över då det kan bli en större insyn i insatserna och de kan trygga barnen på 
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ett annat sätt. Hulda i kommun C var tydlig med att föräldrar ska vara 

föräldrar och inget annat. Hennes motivering var att ett barn först och främst 

behöver socialisera sig med fler människor och sedan att barnets skyddsnät 

blir så pass litet då enbart föräldrarna och/eller nära anhöriga är personliga 

assistenter. Hon hävdade att om barnet får assistenter utanför hemmet finns 

det fler fördelar med det då till exempel assistenterna kanske har intressen 

att dela med det assistansberättigade barnet samt insynen från kommunens 

håll: ”[…]man bygger upp de här små grupperna runt barnet och andra 

personer som kommer in” (Hulda). Skulle det byggas upp grupper runt 

barnet som Hulda beskriver skulle barnen även få ett mesosystem 

(Bronfenbrenner 1979) vilket hon upplever att barn med föräldrar som 

assistenter inte har. Mesosystem är ett system att fler mikrosystem vilket 

Bronfenbrenner (1979) lyfter är bra för barn då de hjälper till att sätta 

normer i mikrosystemen genom interaktion och informationsspridning. 

Detta går i enlighet med Huldas tankar om att barn ska få möjlighet att 

socialisera sig med andra än sina föräldrar för att få ett bredare nätverk med 

en annan typ av utbyte.  

7.2.2 Barnets nätverk  

 

Utifrån Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska perspektiv är det 

utifrån olika system som barn utvecklas och lär sig. I LSS-utredningen 

(2018) diskuteras frigörelseprocessen från sina föräldrar vilket blir en 

naturlig del i ett barns liv som inte har personlig assistans. Ett barn som har 

personlig assistans där nära anhöriga/föräldrar är assistenter kan 

frigörelseprocessen försvåras och dessutom blir de utvecklingsekologiska 

systemen begränsade i att de stannar vid föräldrar i stället för att bli 

skolkamrater samt eventuella andra vuxna i mesosystemet som 

Bronfenbrenner (1979) hävdar är viktigt. Medan Hulda ser att det är viktigt 

med ett större nätverk tycker Olof motsatsen men kan ändå se fördelar med 

den nya insatsen. Olof uttrycker att genom att begränsa föräldrar i sin roll 

och möjligheten att vara anställda till sina barn är risken att det blir en 

slitning mellan barn och förälder vilket han upplever som mindre bra. Olof 

hävdar att de varma känslorna en förälder har för sitt barn inte kommer att 
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finnas i samma utsträckning. Merida var inne på samma spår som Olof och 

tyckte att valmöjligheten i att kunna vara assistent till sina barn är viktig och 

kom med förslag på hur föräldrarnas roll skulle kunna utvecklas i stället; 

Som förälder anser jag att man är expert på sitt eget barn, skulle de 

föräldrar som väljer att vara assistenter kunna få någon extra 

utbildning hade det kanske varit bra (Merida). 

 

Hulda var den enda av de intervjuade som uttryckte åsikter kring stora 

konsekvenser med att föräldrar jobbar med sina barn då hon hävdade att 

föräldrarna tappar sitt andra arbete de eventuellt har samt att de sliter ut sig 

och att det i längden blir värre för barnet då konsekvenserna blir stora om 

barnet inte ens har sina föräldrar. Hulda upplevde inte tillräckligt tydliga 

gränser mellan olika roller mellan förälder och assistent och dessutom 

tappar insatsen sina intentioner i att utveckla sociala kontakter för barnet. 

Dessutom påtalade hon att föräldrarna blir beroende av inkomsten som 

personliga assistansen ger och att det ”inte är bra” (Hulda). Barnens 

makrosystem (Bronfenbrenner 1979) blir genom detta påverkat på så sätt att 

föräldrar som har assistansersättning och utför assistansen inte kommer att 

få den ersättningen i det fallet utredningens (LSS-utredning 2018) förslag 

träder i kraft. LSS-utredningens (2018) förslag om personligt stöd för barn 

påverkar i högsta grad hela familjen och eventuella syskon samt andra 

närstående. Här resonerar vi om en förändring både på mikro, meso och 

makronivå och det kan reflekteras kring vilka som gynnas mest av 

förändringen; staten, kommunerna, familjerna, föräldrarna eller barnet.  

7.2.3 En mer flexibel insats  

 

Personlig assistans beskrevs av samtliga intervjupersoner som en snäv insats 

där resultatet av utredning och bedömning blir ja eller nej utan möjlighet till 

något mellan. I och med LSS-utredningens förslag om ändrad insats för barn 

under 16 år upplevde samtliga tillfrågade att den nya insatsen skulle kunna 

möjliggöra för fler barn att faktiskt få hjälp då den beskrivs som mer 

flexibel än assistansen är. Bernard framförde i intervjun att många förlitar 

sig på att personlig assistans kommer att göra allt bra men tror själv på att 
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det behövs nya insatser; ”barn kan må bättre av personligt stöd, personlig 

assistans är inte lösningen till allt” (Bernard).  

Utifrån LSS-utredningens beskrivning uttalade samtliga handläggare att de 

tror att den här typen av förändring skulle kunna bli bättre för barnen som 

behöver ett anpassat stöd med fler olika insatser snarare än enbart personlig 

assistans. Dock framförde också samtliga att det fanns stora luckor i hur 

insatsen ska formas då den informationen saknas i LSS-utredningen. 

Handläggarna uttryckte en positiv syn på förändringen och trodde att den 

här typen av justering inom LSS skulle kunna ge större barnfokus vilket inte 

finns inom personlig assistans i dagsläget enligt dem. 

7.2.4 Sammanfattning 

 

Handläggarna var överlag positiva till att förändra insatsen för barn under 

16 år för få handlingsutrymmet att kunna anpassa den nya föreslagna 

insatsen bättre för barnets bästa. Den nya insatsen upplevdes som mer 

flexibel och individanpassad. Dock fanns frågor kring vad den nya insatsen 

ska innebära då det än saknas ramar för bedömning och utförande. 

Handläggarna hade ett stort fokus på föräldraansvar och huruvida föräldrar 

eller andra närstående ska arbete som personlig assistans till sina barn men 

där rådde delade meningar och handläggarna var inte överens om vad som 

faktiskt är till barnets bästa.   

7.3 Handläggarnas tankar   

 
Nedan presenteras hur handläggarna ser på de skillnader som finns i 

bedömningarna som görs i dag inom LSS (SFS 1993:387) samt hur de 

upplever att handlingsutrymmet kan komma att påverkas om förändringen i 

LSS-utredningen (2018) träder i kraft. Först presenteras resultat och analys 

för att sedan avsluta avsnittet med en kortare slutsats.  

7.3.1 Handlingsutrymmet som handläggare  

 

Redan nu är det en skillnad i hur handläggare inom LSS bedömer insatsen 

personlig assistans. Handlingsutrymmet i bedömningarna som görs är brett 

och det saknas enligt samtliga handläggare en tydlig ram från 
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organisationen hur allt ska struktureras. Utöver kommunen är också 

Försäkringskassan inblandade i assistansen som rör alla som kommer över 

20 timmar i veckan. Utifrån LSS-utredningen (2018) har fyra av fem 

intervjuade handläggare ifrågasatt hur insatsen ska bedömas då detta är 

något som inte framgår i utredningen. De hävdade att olikheterna kommer 

att bli större om allt stöd till barn under 16 år läggs helt på kommunen. Det i 

sin tur hävdade handläggarna innebär att det blir en osäkerhet kring 

rättssäkerheten som ska finnas i bedömningarna som görs. Vaiana och 

Bernard uttryckte en lättnad över att de är fler handläggare som kan bolla 

med varandra i frågor som rör utredning och bedömning av barn under 16 

år. Hulda berättade att det finns ett nätverk där kommun C och andra 

kommuner i samma storlek kan diskutera utredningar sinsemellan vilket för 

Hulda kändes tryggt och bra. Olof i kommun B upplevde en svårighet i 

ärenden då det inte upplevelsevis fanns en tydlig struktur hur 

bedömningarna ska göras men påtalar samtidigt att det kan vara positivt för 

individen om det blir helt individanpassat snarare än bedömningar utefter en 

mall vilket det är med personlig assistans. Lipsky (2010) skriver om 

mänsklig bedömning vilket kan kopplas till tankarna om att handläggarna 

upplever det svårt med bedömningar och ser en skillnad i hur beslut fattas. 

Här skulle handlingsutrymmet kunna upplevas för stort ibland då 

handläggare efterfrågar striktare ramar för att det ska bli mer rättssäkert 

samtidigt som Olof tydligt förmedlade i sin intervju att han tycker att det är 

bra att insatserna kan bli mer individanpassade. Här syns en utmaning i att 

ge handläggarna rätt verktyg för ett handlingsutrymme som kan göra alla 

parter nöjda (Jmf. Lipsky 2010).  

 

I frågan som rör tolkningar kring bedömningar och utredningar kan vi se 

tillbaka på Lipsky (2010) och hans teori om gräsrotsbyråkrater där 

handlingsutrymme problematiseras och huruvida en tjänsteman väljer att 

följa de strikta reglerna eller vrida på dem lite. Upplevelsen från alla fem 

handläggare var att de tycker att det är svårt hur de ska använda sitt 

handlingsutrymme då det också är en fråga om resurser inom de olika 

kommunerna. Fler av intervjupersonerna uttryckte med ironi att utredningen 
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och dess innehåll hänger på hur resurserna tas tillvara inom kommunen och 

att detta styrs helt av politiken.  

ja det tror jag, större skillnader, *skratt*, så mycket beror på 

kommunens möjligheter och ekonomiska resurser och möjlighet att 

skapa team eller hur man nu lägger upp insatsen (Hulda).    

Ironin de uttryckte låg i att de kände en maktlöshet över att inte kunna styra 

vilken budget de har att röra sig med eller hur kommunens besparingar och 

liknande skulle påverka deras arbete. Även ironi i att människor som inte är 

insatta i olika sociala arbeten sitter och fattar beslut. I slutändan är det 

politikerna som fattar besluten och Hulda uttryckte att hon får förhålla sig 

till besluten oavsett vad hennes egna åsikter är utifrån hennes professionella 

handlingsutrymme. 

7.3.2 Insyn  

 

En återkommande tanke från handläggarna var att det kommer bli lättare 

med insyn från kommunens håll om insatsen förändras. Handläggarna 

hävdade att när föräldrar eller nära anhöriga är assistenter till sina barn är 

det svårt att få tillräckligt med insyn för att se att barnet får rätt insatser i 

hemmet. Genom att ha utomstående assistenter går det också att fråga dem 

hur de upplever att det fungerar för barnet, genom att vidga deras 

mikrosystem till mesosystem (Bronfenbrenner 1979). Olof påpekade dock 

att det är just den typ av insyn och opersonligt hemliv som vissa inte vill ha 

och då kan det i sin tur leda till att föräldrar väljer att ta allt ansvar själva i 

stället för att be om hjälp då de inte vill ha andra personer i sitt hem. 

Bernard hävdade att även om den här typen av förändring genomförs så är 

det inget som påtalar att stödet inte skulle kunna läggas på föräldrarna precis 

som assistansen utförs hos många i dag. Vaiana, Bernard och Hulda 

uttryckte en oro och maktlöshet kring att inte ha insyn hos de sjukaste 

barnen som har sina föräldrar som assistenter då barnen är en dubbelt utsatt 

grupp både som barn och som funktionsnedsatta.  

Vi vet inget annat än de dem säger. Det är klart att jag kan se att 

barnet är välskött och så men jag kan ju inte gå och lyfta kläderna och 

så det blir ju jättekonstigt” (Hulda). 
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Genom att insatsen förslagsvis läggs på en kommunal nivå hoppas 

handläggarna att de får möjlighet till en större insyn hos barnen. Samtidigt 

önskar handläggarna att handlingsutrymmet blir mer konkret men det kan 

här konstateras att med den typen av insyn skulle det eventuellt kunna 

innebära ytterligare ansvarsområden som handläggare och därmed ett vidare 

handlingsutrymme. Handläggarna i studien upplevs alla vilja ha mer 

struktur men samtidigt vill de också öppna upp för nya möjligheter vilket 

visar på en ambivalens och komplexitet i socialt arbete.   

7.3.3 Kritisk syn på delar i förändringen   

 

Även om alla handläggare överlag var positiva till LSS-utredningen (2018) 

och förslag om ändrad insats till barn under 16 år så upplevde dem vissa 

orosmoment inför förändringen. Något som majoriteten av handläggarna 

lyfte var deras arbete i att bedöma en ny typ av insats utifrån att personligt 

stöd till barn kommer att vara en insats som till en början saknar rättspraxis 

och fungerande strukturer. ”[...] När den nya lagen kommer så kommer det 

säkert att vara lite High Chaparall i början” (Hulda). Samtliga 

intervjupersoner saknade detaljer i utredningen i form av hur stödet ska 

utformas och vad personligt stöd till barn egentligen innebär. Både Bernard 

och Vaiana var överens om att utredningen endast kändes halvfärdig just 

vad gällde stödet som föreslås. De kände att många delar kommer att hamna 

på handläggarnas bord snarare än organisationen när det kommer till hur 

deras arbete ska läggas upp i framtiden. Även Olof önskade att 

organisationen tog tag i frågorna men uttryckte också att det kunde antas att 

mycket kommer att hamna hos handläggarna även här vilket går att koppla 

till Lipskys (2010) teori om att handläggarna är de som står närmast 

klienterna och därför kan ses som de som har den yttersta politiska makten. 

Samtliga handläggare förmedlade dock tankar kring svårigheter i att ha ett 

stort handlingsutrymme och därmed den yttersta makten på grund av 

oklarheten kring hur det faktiskt ska användas i sitt yrke, något som Lipsky 

(2010) lyfter.  

Ytterligare en tanke som uttalades var att det kommer att bli större 

skillnader i hur insatsen skulle kunna bedömas vilket alla intervjupersoner 
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lyft under intervjuerna. Handlingsutrymmet är stort och gräsrotsbyråkratens 

tolkningsutrymme (Lipsky 2010) får eventuella klyftor och skillnader 

mellan kommunerna att växa. Att det är skillnader i hur LSS tolkas och 

bedöms i dagsläget bekräftades av alla intervjupersoner. ”[...] det är en 

insats till som man kan laborera med och tolka som man vill från kommun 

till kommun[…]” (Vaiana) och ”[…] det behövs skapas en struktur mellan 

kommunerna[...]” (Olof) var bara två av alla kommentarer kring 

skillnaderna som råder. Dessutom hävdade Hulda att allt hänger på hur 

kommunen väljer att prioritera sina resurser och att de kan välja hur de vill 

ta in de olika insatserna i kommunen och tog som förslag att kommunen har 

möjlighet att köpa insatser från andra kommuner om de inte vill lägga egen 

energi på det. Hulda var den enda som tydligt nämnde att lagförslaget och 

förändringar är helt beroende av kommunens intresse att investera pengar i 

dem. ”[…] så mycket beror på kommunens möjligheter och ekonomiska 

resurser och möjlighet att skapa team eller hur man lägger upp det” (Hulda). 

Barnen som omfattas av stöd enligt LSS är helt beroende av politiken och 

vad som beslutas på en kommunal nivå. Samtidigt är barnen lika beroende 

av politiken oavsett vilken insats som fattas beslut om så diskussionen ligger 

kanske inte i det utan vad som i slutändan blir till barnets bästa.  

7.3.4 Sammanfattning 

 

Handläggarna upplevde en skillnad i hur personlig assistans utreds och 

bedöms beroende på kommun och handlingsutrymme. De hävdade främst 

att de inte har något att säga till om i politiken och att anledningen till 

skillnaderna i kommunen är hur politikerna väljer att lägga resurserna som 

finns i kommunen. Det fanns tankar på att insynen hos barnen med den nya 

insatsen skulle kunna underlättas samtidigt som det fanns en kritisk 

synpunkt i detta. Men trots det var majoriteten positiva till en förändring och 

upplevde att förändringen skulle kunna hjälpa dem att vidga sitt 

handlingsutrymme till att göra arbetet mer ändamålsenligt mot barnen. 
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7.4 Slutsats 
  

Handläggarnas upplevde svårigheter att arbeta med barnets bästa inom 

utredningar som rör personlig assistans. De var överlag överens om att 

bristen på kommunikation mellan dem och barnen försvårar bedömningen 

som görs i samband med att föräldrarna söker insatsen personlig assistans. 

Handläggarna efterfrågade kompetensutveckling i större utsträckning än de 

får i dag för att få en möjlighet att kommunicera med barnen genom 

alternativ kommunikation möjligheten att möta barnen på deras nivå rent 

utvecklingsmässigt. Majoriteten av handläggarna upplevde att de brast i att 

använda sig av barnets bästa i sina utredningar och i intervjuerna framkom 

att innebörden av barnets bästa varierade beroende på vilken handläggare 

som blev tillfrågad. 

En annan punkt handläggarna fokuserade på var föräldrarollen och hur de 

upplevde att föräldrarna kunde påverka barnets bästa samt svårigheten för 

dem som profession att ha föräldrar som är anställda till sina barn. Där 

landade de flesta funderingar i att det är svårt att ha insyn hos barn som bor 

hemma med föräldrar till assistenter och att det inte går att veta om föräldra-

assistenterna utför assistansen på rätt sätt. Dessutom hävdade handläggarna 

att personlig assistans är en insats som inte kräver barnets bästa på samma 

sätt på grund av att insatsen är fyrkantig och enbart utgår från specifika 

kriterier. Därför var alla handläggare positiva till den nya insatsen i LSS-

utredningen (2018) där förslaget är att barn ska få en insats som sägs bli mer 

individanpassad. Det uppkom fler positiva reaktioner i samband med 

diskussioner kring personligt stöd till barn men även funderingar kring hur 

insatsen ska formas samt risken att det blir större skillnader i hur 

bedömningarna görs beroende av bostadskommun. Handläggarna uttryckte 

sig väl medvetna om att det i dag skiljer sig i bedömningar beroende av 

kommun och trodde att skillnaderna kommer att öka vilket också i det fallet 

kommer att försämra rättssäkerheten. Här var handläggarna överens om att 

politiken är vad som styr vilka resurser och vad som prioriteras inom 

kommunen.  
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Slutsatserna som dras i studien är först och främst att barnets bästa är ett 

komplext begrepp och svårt att arbeta med i det handlingsutrymme som 

LSS-handläggarna har inom sin profession. Sedan kan det konstateras att 

handläggarna är mestadels positiva till en förändring i lagen om LSS (SFS 

1993:387) även om förändringen också väcker tankar kring hur 

kommunernas prioriteringar i politiken ser ut och att det redan i dag är 

skillnader i hur insatser beviljas utifrån ett otydligt handlingsutrymme vilket 

också handläggarna tror kommer att öka med det nya förslaget. 

Handläggarna efterfrågar därför kompetensutveckling och tydligare ramar 

både kring barnets bästa och mot LSS-utredningen (2018) för att känna sig 

trygga i sin roll.  

 Diskussion  8

I det här kapitlet diskuteras syfte och metodval i förhållande till syfte samt 

de tre frågeställningar som studien haft. Detta följs av en kort 

sammanfattning för att sedan presentera nya forskningsfrågor som väckts 

under studiens gång.  

8.1 Syftet 

Syftet med studien var att förstå hur fem handläggare använder sitt 

handlingsutrymme i arbetet med barnets bästa i utredningar som rör 

personlig assistans och på så vis bidra med kunskap gällande 

handlingsutrymmet i förhållande till regeringens utredning om personligt 

stöd till barn.  

Genom att ha använt kvalitativa intervjustudier har studien svarat på hur 

fem handläggare använder sitt handlingsutrymme i barnets bästa samt hur 

handläggarna resonerar kring LSS-utredningen (2018) och hur 

handlingsutrymmet kan komma att förändras genom att ändra lagstiftningen 

genom att ha fått deras upplevelse av hur de arbetar med barnets bästa. 

Handläggarna upplevde svårigheter i att använda barnets bästa utifrån 

barnens brist på kommunikation samt frågor kring vad barnets bästa är och 

hur det ska användas. Resonemangen kring LSS- utredningen (2018) var 

överlag positiva för att handläggarna upplevde att en förändring i LSS (SFS 
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1993:387) skulle bredda deras handlingsutrymme och hjälpa barnen att få en 

mer ändamålsenlig insats då personlig assistans är fyrkantig. Dock fanns 

frågetecken hos handläggarna som låg i hur den nya insatsen skulle 

handläggas samt att de kommunala skillnader som finns i dag möjligtvis kan 

komma att öka och påverka rättssäkerheten.  

Jag har med denna studie bidragit med kunskap kring den komplexitet som 

finns i professionens handlingsutrymme då barn med stora behov ska få 

barnets bästa tillgodosett i form av insatser från kommunen.  

8.2 Metodval och syfte 
 

Valet att göra en kvalitativ intervjustudie gjordes då tanken med studien var 

att få varje individs unika tankar och åsikter. Studien ämnade inte förklara 

eller bevisa ett fenomen, snarare förstå hur handläggarna tänker utifrån 

begreppen handlingsutrymme och barnets bästa. Detta hade inte varit 

genomförbart med en kvantitativ studie varför kvalitativ metod valdes. 

Valet att använda semistrukturerade intervjuer med ett begränsat antal fasta 

frågor medförde möjligheten att kunna föra en dialog med högt i tak. Det 

innebar dock i denna studie en öppenhet kring att intervjuerna kunde dra 

iväg åt olika håll men att det skulle öppna upp för nya intressanta vinklar av 

studien. Yin (2010) påtalar att riskerna med metoden är att inte få svar på 

frågorna och därmed inte kunna genomföra studien, men genom att ha haft 

vissa grundfrågor gick det bra att åter landa i dem när diskussionerna ibland 

flög iväg långt bort från syftet. Jag hade en tanke att ha 

fokusgruppsintervjuer men insåg tidigt i studiens gång att det i regel inte är 

speciellt många handläggare inom LSS (SFS 1993:387) i samma kommun 

vilket hade inneburit att handläggare från olika kommuner behövt gå ihop. 

Detta i sig hade medfört att det förmodligen blivit svårt att hitta 

intervjupersoner. Att landa i att välja semistrukturerade intervjuer för mitt 

syfte var därför något som kändes bra då och även gör nu i efterhand med 

resultatet i handen.  

 

Något som varit mindre bra med mitt syfte har varit att det innehållit många 

olika delar att det varit svårt att veta hur alla delar ska in i resultatet och hur 
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alla delar ska kunna samlas in och knytas ihop. Syftet har under studiens 

gång upplevts som brett vilket gjort att jag inför kommande studier har en 

annan medvetenhet om vikten av att hålla sig till ett specifikt ämne. Dock 

har syftet trots detta inneburit att jag förmodligen lärt mig mer än jag själv 

är medveten om.    

8.3 Diskussion utifrån frågeställningarna  

 
Följande del utgår från de tre frågeställningar som studien baserats på för att 

sedan fortsätta i en diskussion kring resultatet.  

8.3.1 På vilket sätt tolkar handläggare barnets bästa i förhållande till de 

barn som utreds för behov av personlig assistans?  

 

Det finns fler parametrar som är otydliga i arbetet med barnets bästa vilket 

gör att handläggarna tolkar barnets bästa på olika sätt. Tre av de intervjuade 

uttryckte att de anser att barnets bästa är när föräldrarna till barnet orkar 

vara föräldrar medan de resterande två ansåg att de var undermåliga på att 

bedöma utifrån barnets bästa och att föräldrarnas åsikter kanske inte alltid 

var till barnets bästa. Kommunikation var en omtalad punkt där fler 

handläggare önskade kompetensutveckling och därmed utökat 

handlingsutrymme för att få möjlighet att kunna kommunicera med barnen 

som sökte assistans på alternativa vägar.  

8.3.2 Hur tänker handläggare kring personligt stöd till barn utifrån barnets 

bästa?  

 

Handläggarna hade en positiv syn på att göra denna typ av förändring i LSS 

(SFS 1993:387) utifrån att insatsen skulle kunna anpassas på ett annat sätt 

än hur personlig assistans är utformad för barn. Handläggarna upplevde att 

den nya insatsen skulle kunna vara mer flexibel i sitt ”görande”. Något som 

alla handläggare var överens om var att en ny insats som denna av insats 

skulle innebära större barnfokus och därmed stärka barnets bästa. Insatsen 

lyfte dock nya frågor hos handläggarna vad gäller hur insatsen ska 

genomföras och bedömas från deras sida samt om allt innehåll i den är till 

barnets bästa.  
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8.3.3 Vilka eventuella risker och möjligheter kan handläggare identifiera i 

personligt stöd till barn utifrån sitt handlingsutrymme?  

 

Handläggarna hävdade att det är skillnad i hur kommunerna bedömer 

insatsen personlig assistans och att en ny insats som är placerad hos 

kommunen kan innebär att det blir större skillnader. Handläggarna påtalade 

att de i sitt handlingsutrymme är styrda i hur politiken väljer att prioritera 

resurser inom kommunen och att insatsen blir mer beroende av detta än vad 

personlig assistans är i dag. Riskerna som intervjupersonerna identifierade 

var först och främst rättssäkerheten och att behöva börja om från början med 

att bygga upp en kunskapsbank med rättsfall med en ny insats men också att 

de upplever att organisationen de jobbar inom behöver ta tag i frågetecken 

som finns för att ge handläggarna tydligare ramar och strukturer i sitt arbete 

med dessa barn. De identifierade möjligheten i att kunna ha en annan typ av 

insyn hos barn som har stora behov för att se att insatsen genomförs på rätt 

sätt samt möjligheten att använda sitt handlingsutrymme till att kunna forma 

insatset på individnivå.  

8.3.4 Resultatdiskussion 

 

Det fanns i samtliga intervjuer en upplevelse från handläggarna att barnets 

bästa är något som är svårt att få fram i både utredningar och bedömningar 

inom LSS utifrån barnens omfattande behov. Specifikt då barn har svårt att 

själva uttrycka sina åsikter på grund av kommunikationssvårigheter. 

Socialstyrelsen publicerade 2009 en rapport i syfte att stötta handläggares 

arbete kring handläggning inom LSS då handläggarna uttryckt att de 

önskade kunskapsutveckling kring barnkonventionen. Socialstyrelsen 

(2009) påpekade att barnperspektivet var outforskat men att det snarare 

handlade om ett familjeperspektiv. Utifrån intervjuerna kan det göras en 

koppling mellan Socialstyrelsens (2009) ord om brist på kunskapsutveckling 

och att de intervjuade handläggarna i kommun A-D upplevde en bristande 

kompetensutveckling inom området. Då ska tilläggas att det är 10 år sedan 

rapporten kom och att det fortfarande upplevs vara svårt att ta hänsyn till 

barnets bästa i utredningar där barn inte har förmåga att uttrycka sig. Det 

kan utifrån detta konstateras att barnets bästa fortfarande är något som 
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behöver arbetas vidare med i handläggarnas roll vilket samtliga 

intervjupersoner bekräftade under studien.  

 

Read et al. (2012) lyfter att trots den bristande forskningen ur ett 

barnperspektiv så har det ändå skett en förändring över tid i hur vi ser på 

barn med funktionhinder. Utgår vi från att vissa av handläggarna sagt att det 

snarare blir ett familjeperspektiv i handläggningen, så går det att fundera om 

Socialstyrelsen (2009) har rätt i att familjeperspektivet är större än 

barnperspektivet. Om familjeperspektivet oftare lyfts fram och forskas om 

än barnperspektivet finns det svårigheter i att se vad som är störst utifrån 

bristen på bakomliggande studier. Hur ska det gå att ta reda på om 

familjesystemet är större än barnperspektivet om barnperspektivet saknar 

forskning men är i familjeperspektivet? Som resultatet visade var 

majoriteten av handläggarna kritiska till att föräldrar ska vara assistenter till 

sina barn utifrån fler aspekter medan socialstyrelsen förespråkar ett 

familjeperspektiv snarare än att enbart se barnet. Det kan därför antas att 

LSS-utredningen (2018) innebär en möjlighet att förnya och samla tankarna 

kring hur handläggarna på bästa sätt ska kunna arbeta. Handlingsutrymmet 

är som studien visar något som är svårt att förhålla sig till med olika 

formuleringar och prioriteringar.  

 

Resultatet i Sylvester et al. (2013) studie visade tydliga skillnader i upplevd 

livskvalité där barnen med funktionsnedsättning upplevde den som betydligt 

lägre. De upplevde en exkludering främst i sociala sammanhang och i 

aktiviteter utanför skola och hemmet (Sylvester et al. 2013). I intervjun med 

Hulda framfördes åsikter kring att föräldrar inte ska vara personliga 

assistenter till sina barn utifrån tanken att barnen behöver en annan typ av 

nätverk runt sig för att frigöras från sina föräldrar. Detta framgår även 

tydligt i LSS-utredningens (2018) motiv till att göra insatsen kommunal 

med kompetent personal för att öppna dörrarna till en annan typ av nätverk 

för barnen. Även Bernard och Vaiana uttryckte åsikter om att barn behöver 

andra personer än sina föräldrar.  Under samtliga intervjuer var 

handläggarnas fokus på familjelivet snarare än barnets bästa vilket leder oss 



 

44(46) 

 

in på Bronfenbrenners (1979) system. Handläggarnas fokus låg på en 

mikronivå och diskussionerna gick främst kring föräldrarnas val att vara 

personliga assistenter till sina barn. De barn som medverkade i Skottland 

upplevde främst en exkludering i sociala sammanhang och i aktiviteter 

vilket kan kopplas till Huldas idé om ett bredare nätverk för barnen genom 

utomstående personer. Hulda framförde en förhoppning om att barnen 

genom den nya insatsen får bättre integration i samhället och ett större 

skyddsnät vilket även diskuterades av Vaiana och Bernard. Alla tre beskrev 

hur de inhämtade information från skolan och övriga instanser där barnet 

spenderade tid för att få en bredare bild i att bedöma barnets bästa. Trots 

detta verkar det som handläggarna och skolan inte samarbetar mer än under 

utredningarna. Detta då respondenterna inte la något fokus kring skolan i 

diskussionerna om barnets bästa även fast skolan är en stor del i ett barns 

liv. Det får mig att fundera kring om det finns en möjlighet att samarbetet 

mellan dessa instanser ytterligare kan utvecklas för att tillsammans öppna 

upp för ett mesosystem utan att begränsa föräldrarnas anställning som 

personlig assistens för sitt barn. Kanske skulle ett tydligare 

handlingsutrymme för handläggarna i en ny form av samverkan möjliggöra 

för ett starkare mesosystem för barnen. Om handläggarna dessutom skulle få 

tillgång till den efterfrågade kompetensutvecklingen skulle möjligtvis 

handläggarna tillsammans med både föräldrar och andra mesosystem som 

exempel idrottsföreningar kunna optimera barnets bästa på ett sätt där 

resurser tas tillvara på ett helt nytt. Det tänker jag skulle kunna optimera för 

alla inblandade. Detta ligger dock på en organisatorisk nivå och kräver såväl 

tydligare riktlinjer och samarbete inom olika förvaltningar som resurser.  

 

Den tidigare forskningen visar en geografiska orättvisa inom LSS (SFS 

1993:387) utifrån det tolkningsutrymme handläggare har (Lewin 2009). 

Skillnader i kommunerna är något som funnits sedan kommunalt självstyre 

implementerades under 1900-talet (Bergmark 2001) vilket innebär att det 

fortfarande är svårt för handläggare hur handlingsutrymmet ska användas 

och vilka ramar som ska användas. Som resultatet visar tror samtliga 

handläggare att klyftan i hur kommunerna bedömer kommer att öka med 
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nya insatser utifrån att det blir ännu en insats att hålla reda på och att det 

inte finns rättspraxis från början. Med andra ord tänker samtliga 

intervjupersoner att deras handläggning till en början kommer att bli mindre 

rättssäker innan det finns striktare ramar att hålla sig till i sina bedömningar. 

Hulda var tydlig i att hennes arbete är beroende av vad politiken i 

kommunen fattar för resursbeslut så hon vet vad hon har att förvänta sig. 

Detta trots att LSS är en rättighetslag som ska vara oberoende av 

bostadskommun för att få rätt insatser. I den tidigare forskningen kan vi se 

hur Lewin (2009) och Middleton (1998) ifrågasätter oklara strukturer och 

otydliga ramar för att genomföra rättssäkra och likvärdiga bedömningar i 

Sveriges kommuner. Intervjupersonerna visar inget hopp om att detta skulle 

förändras om det inte blir striktare ramar och tydligare direktiv uppifrån 

organisationen. Här bekräftas Lipskys (2010) gräsrotsbyråkrati och att det är 

de personer som träffar klienterna/brukarna som har den politiska makten. 

Handläggarna menade dock att de var styrda av politiken för att kunna fatta 

beslut. Det blir en ambivalens i vem som egentligen sitter på makten och 

hur handlingsutrymmet kan användas på bästa sätt för att använda den 

makten som finns. Om handläggare ser möjligheter och inte begränsningar i 

att makten ligger hos politikerna, exempelvis genom att försöka vidga sitt 

handlingsutrymme, kommer också politiken behöva förändras. Då 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar att handlingsutrymmet 

förändras just inifrån skulle detta kunna fungera på ett effektivt sätt för 

handläggare. 

 Avslutande reflektioner 9

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att studien visat på komplexiteten 

i socialt arbete och att det är många aspekter att ta hänsyn till i användandet 

av handlingsutrymmet. Komplexiteten är något som alltid kommer att finnas 

inom yrket och därför krävs nya metoder för att kunna ta sig vidare. Studien 

har förhoppningsvis därför väckt ett intresse i att fortsätta problematisera de 

kunskapsluckor som finns. Ju fler studier som görs där det påpekas brist på 

forskning inom olika områden, desto närmare kommer samhället att komma 



 

46(46) 

 

till en punkt där det inte är valbart att inte se till dessa perspektiv längre. 

Vi lever i en föränderlig värld som kan skicka upp raketer i rymden och som 

kan göra de mest fantastiska saker som vi inte har en aning om hur de går 

till. Dock har vi fortfarande inte hittat lämpliga metoder för att kunna 

bedriva forskning från ett barnperspektiv för barn med funktionshinder. 

Detta har konstaterats genom tidigare forskning samt i intervjuer med 

handläggarna; det saknas kunskap. En vidare forskningsidé är därför att 

forska i metoder att använda för att få fram just detta. 
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Bilaga 1  

 

Missivbrev  

 

Hej!  

  

Jag är nu i full fart med planering av min c-uppsats i socialt arbete och söker handläggare 

inom LSS som är inriktade mot barn. 

  

Jag ska genomföra en kvalitativ studie vilket innebär att jag önskar intervjua dig och/eller 

en kollega på plats cirka 45 min - 1,5 timma beroende på hur mycket vi har att prata om. 

Du väljer om du vill att jag ska boka en plats på universitet eller om jag ska komma till 

dig.   

  

Studiens innehåll syftar till att undersöka handläggares handlingsutrymme samt vilka 

följder som ses av de lagförslag som ligger framme där barn under 16 år ska få andra 

insatser än personlig assistans. Därför är det bra om du har lite förkunskap (helt enkelt vet 

vad lagförslaget säger).  

  

Jag kommer att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer vid intervjun. 

Det betyder för dig att du medverkar frivilligt och när som helst har möjlighet att avbryta 

din medverkan utan att ange varför. Om du godkänner så spelar jag gärna in intervjun för 

eget syfte och ljudfilen kommer sedan att raderas. Materialet kommer sedan att enbart 

användas till forskningsändamål. 

Du kommer inte att nämnas vid namn eller vilken kommun du tillhör i studien. 

 

  

Skulle du kunna tänka dig att ställa upp?  

 

Har du fler frågor är du hjärtligt välkommen att höra av dig till mig! 

  

Med vänlig hälsning,  

Amanda Törnqvist  

Socionomprogrammet Linneuniversitetet 

at222kb@student.lnu.se  

0765-541614 
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Bilaga 2  

Intervjuguide  

 

Hur ser du på barns rättigheter? 

Vad innebär barnets bästa för dig? 

Reflekterar du över barnets bästa i din roll/bedömningarna du gör?  

Hur upplever du att barn kommer till tals i frågor som rör dem i en assistansutredning? 

 

Hur upplever du förslaget för barn med assistans som finns i LSS-utredningen?  

Finns det några för eller nackdelar med denna typ av förändring?  

Tar utredningen hänsyn till barnets bästa? Hur?  

 

Ser du några följder för er handläggare i ert arbete? 

Hur tror du att rättvisan mellan kommunernas bedömningar kan komma att se ut med den 

här typen av förändring?  

 

Upplever du att det saknas något i utredningen? 

 

 

 

 

 


