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Abstract 
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The aim of this study was to describe and understand parents‟ perspectives in aid assessment 

for children according to The Swedish Act (1993:387) concerning Support and Service for 

Persons with Certain Functional Impairments (Lag 1993:387 om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS). The study took place in the county of Kronoberg, Sweden, and was 

based on a total of nine qualitative interviews. Four interviews were made with parents‟ of 

children who has interventions according to LSS (1993:387) and five interviews were made 

with LSS case workers. In our study we saw that parents‟ perspectives often is the largest 

amount of information that case workers take into account when assessing aid and as a case 

worker you listen to the parents perspectives to capture the child‟s and the family‟s needs. It 

also came clear that the parents‟ perspective is not only about the child‟s needs, but 

also includes the parent‟s own needs and their family‟s needs. The parents in the study felt 

that they made the decision about the choice of aid and considered themselves as the one 

who decides the family‟s requirements. It turned out that treatment 

and understanding from the case workers was important for gaining access to the best help 

and making parents feel listened to. Parental responsibility was of great importance for the 

assessment, and it often led to disagreement between parents and case workers. During the 

study, we saw that power existed in the relationship between case workers and parents, but 

that it could be moved and changed during the time of aid assessment. 
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INLEDNING  

Den här uppsatsen handlar om föräldrars perspektiv vid biståndsbedömning för barn enligt 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och håller sig inom 

den samhällsinriktade funktionshinderforskningen då vi undersökt en relation som har 

intentionen att underlätta för individen. Studien baseras på nio stycken kvalitativa intervjuer 

med fyra föräldrar och fem biståndshandläggare och genom intervjuerna har vi fått fram 

kunskap om föräldrars perspektiv. Det är intressant att titta på föräldrars perspektiv då vi inte 

lyckats hitta någon forskning som handlar om just deras perspektiv vid biståndsbedömning för 

barn enligt LSS. Föräldrars perspektiv handlar inte enbart om att företräda barnet, utan 

föräldern har också egna behov och familjens behov att tänka på i mötet med LSS-

handläggaren. Föräldrarna har en betydande roll för familjen, barnet och de myndigheter som 

dem kommer i kontakt med. Insatserna som ges enligt LSS är viktiga för hela familjen och 

utöver just det enskilda barnets behov har föräldrarna ett behov av att få tid för sig själva och 

för syskon i familjen. LSS har intentionen att brukaren ska kunna leva som alla andra och när 

det gäller barn blir det inte bara barnets möjligheter, utan även förälderns och familjens 

möjligheter att leva som alla andra som hamnar i fokus eftersom avlastning erbjuds till 

föräldrarna. 

Problemformulering 

Idag präglas synen på föräldrar av att de är kompetenta och föräldrarätten har stärkts över tid, 

likaså barnets rätt (Gleichmann 2004). Föräldrarna kan själva välja både stöd, barntillsyn och 

skola även om det sker med insyn i familjen. Föräldrarna har ansvaret för barnets vård och 

fostran, där föräldrarna är autonoma individer så länge inte barnets rätt till god vård, omsorg 

och fostran på något sätt hotas (ibid). Utmärkande för det moderna föräldraskapet är att det 

hänger ihop med olika expertsystem och institutioner, där föräldrarna till funktionshindrade 

barn har ett större beroende av experterna än andra föräldrar (Åkerström 2004). Rådgivning, 

frekventa möten och beslut är väldigt centrala för deras föräldraskap och ofta behöver de 

utforma ett försvar för både föräldraskapets egenvärde, men också för den speciella kunskap 

som de har gällande sina barn (ibid). Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar kommer i 

kontakt med olika professioner vilka förhåller sig till föräldrarna utifrån varierande 

ståndpunkter med intentionen att hjälpa och underlätta för familjen (Ineland, Molin & Sauer 

2009). Idag utgår man formellt sett från att föräldrar är viktiga samarbetspartners för 

professionella då dem anses ha den bästa kunskapen om sitt barn och om man tar hänsyn till 
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hela familjens behov när insatserna utformas så kan det leda till en positiv inverkan på hur 

familjen fungerar (ibid).  

Forskning har visat att familjer till barn med funktionshinder lever under större påfrestningar 

än andra familjer (Parish et al. 2008; Ray 2002) och att de långvariga kontakterna med olika 

professionella såsom LSS-handläggare, psykologer och arbetsterapeuter ofta upplevs vara 

mycket påfrestande och tidskrävande (Bernehäll Claesson 2004). Föräldrarna får ofta kämpa 

för att få tillgång till de insatser de behöver, oavsett vilken instans det handlar om (Åkerström 

2004). Detta märks även i rapporten Kompetenta föräldrar – beroende av socialtjänstens stöd 

utgiven av Socialstyrelsen (2005) där cirka 80 föräldrar/vårdnadshavare till barn med 

funktionshinder intervjuades. Socialstyrelsen fick veta att flertalet av föräldrarna känt sig 

kränkta, utsatta för godtycke och upplevt vanmakt i kontakt med myndigheter. Enligt 

rapporten upplever föräldrarna handläggningsprocessen som byråkratisk och utdragen, 

handläggarna upplevs mer bundna till regelverken i myndigheten än av att insatserna ska 

motsvara behovet. Relationen mellan föräldrarna och handläggarna anges ha en stor betydelse 

för effekterna av stödet (ibid). I en annan rapport från Socialstyrelsen (2009) blir det tydligt 

att handläggarna har som mål att alltid se till barnets bästa, men att de ändå har ett föräldra- 

och familjeperspektiv som de måste förhålla sig till. Oftast är det så att föräldrarnas önskemål 

blir styrande för vilken insats som ansöks om och beviljas (ibid). 

I socialt arbete är relationer centrala och väldigt komplexa (Svensson, Johnsson & Laanemets 

2008). Relation som begrepp innebär att förhålla sig, och när socialarbetare och klienter möts 

så måste de dels förhålla sig till varandra, men också till sammanhanget de befinner sig i 

(ibid). Enligt det relationella maktbegreppet existerar makt i alla relationer, även om den inte 

alltid är synlig (Franzén 2010). Om man utgår från att makt alltid existerar i relationer så är 

det viktigt att ta i beaktande det tolkningsföreträde som makten medför, vilket ger 

makthavaren rätten att avgöra vad något egentligen är (Svensson et al. 2008). Enligt Svensson 

et al. (2008) så får man som socialarbetare genom organisationen och sitt uppdrag ett 

tolkningsföreträde gentemot klienten, vilket kan sammankopplas med det Börjesson & 

Palmblad (2003) beskriver som att de professionella förväntas vara expert på problemen de 

har att göra med. De skriver också att experten förr oproblematisk kunde besluta om 

definitioner och påföljder, medan experten idag allt mer måste lyssna på föräldrars och barns 

uppfattningar av problemet (ibid). De professionella har traditionellt genom välfärdsstatens 

uppbyggnad fått till uppgift att veta bäst (Thomassen 2007). Det som sägs av den som anses 

vara expert får ett högre värde än det någon annan säger. Klienterna hamnar i en vanmakt 
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genom de professionellas makt. Empowerment är ett perspektiv som utmanar denna 

traditionella syn och utgår från att klienterna är de som vet mest om sina egna liv och således 

besitter en kunskap gällande sitt liv som har ett högre värde än de professionellas kunskap 

(ibid).  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår uppsats är att genom kvalitativa intervjuer med föräldrar och handläggare 

beskriva och förstå föräldrars perspektiv vid biståndsbedömning för barn enligt Lag 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. I uppsatsen är följande 

frågeställningar centrala:  

• Vilken innebörd ges föräldrars perspektiv vid handläggningen av LSS-ärenden som rör 

barn? 

• Hur tillvaratas föräldrars perspektiv under handläggningsprocessen? 

• Vilka förutsättningar begränsar respektive möjliggör tillvaratagandet av föräldrars 

perspektiv i handläggningsprocessen?  

Definition av begrepp 

För att läsaren lättare ska kunna förstå vår text definierar vi i detta kapitel några begrepp som 

är centrala och återkommande i arbetet, men som inte blir förklarade i övriga kapitel. När vi i 

arbetet refererar till litteratur använder vi oss av samma begrepp som anges i den angivna 

källan. I de fall vi har skriver om våra egna uppfattningar eller utifrån de genomförda 

intervjuerna använder vi oss konsekvent av begreppet funktionsnedsättning.  

Handikapp, funktionshinder och funktionsnedsättning 

Handikapp är ett begrepp som tidigare använts för att beskriva en psykisk eller fysisk 

begränsning hos individen (Giertz 2012). Handikappad har använts avseende begrepp som 

krympling, invalid och vanför och har enbart relaterats till individen (Lindblad 2006). Det har 

blivit ett samlingsbegrepp för alla olika typer av individuella begräsningar och har ersatt 

invalidbegreppet (Giertz 2012). 

Begreppet funktionshinder markerar att det är i den omgivande miljön som hindret ligger och 

att det är i interaktionen mellan individ och miljö som svårigheterna uppstår (Giertz 2012). 

Funktionshindret är således situationsbundet (Lindblad 2006). Giertz (2012) skriver att 

människor med funktionsnedsättning är en beteckning som idag används för att särskilt 
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markerar att alla i första hand är människor, men att somliga har en funktionsnedsättning. I en 

miljö som inte är tillgänglig kan funktionsnedsättningen ge upphov till funktionshinder 

(Giertz 2012).     

Föräldrars perspektiv och föräldraperspektiv  

Då vi inte hittat några definitioner på föräldrars perspektiv och föräldraperspektiv så 

tillämpar vi dessa begrepp så som innebörden i barns perspektiv och barnperspektiv. 

Barnperspektiv handlar om att vuxna ska sätta sig in i och försöka förstå barns erfarenheter, 

uppfattningar och handlingar i världen (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide 2011). 

De vuxna strävar således i ett barnperspektiv efter att så verklighetstroget som möjligt 

återskapa barns perspektiv för att komma närmare barnets erfarenheter (ibid). Vi tänker oss 

därigenom att man som handläggare kan inta ett föräldraperspektiv genom att försöka förstå 

och sätta sig in i föräldrarnas perspektiv och således närma sig föräldrarnas erfarenheter.  

Barns perspektiv handlar istället om barnets förståelse, erfarenheter och uppfattningar av sin 

livsvärld (Sommer et al. 2011). Barns perspektiv utgör det som vuxna försöker förstå genom 

ett barnperspektiv och handlar om barnets verkliga uppfattning (ibid). Föräldrars perspektiv 

är således enligt oss det som föräldrarna själva ger uttryck för och har åsikter om i mötet med 

handläggarna. Alltså deras egna berättelser och uppfattningar av sin situation. 

BAKGRUND 

I detta kapitel ger vi en överskådlig bild av den svenska funktionshinderpolitiken under de 

senaste hundra åren. Denna presentation gör vi för att sätta in vårt forskningsämne i en 

historisk kontext. Vi kommer i kapitlet även beskriva intentionen med Lag (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, samt lyfta upp vilka personer som genom lagen 

har rätt till stöd och hjälp. 

Historisk genomgång av den svenska funktionshinderpolitiken  

I början på 1900-talet var fattigvården grundbulten i den socialpolitik som rådde (Lindqvist 

2012). Dåvarande anstalter (fattigstugor, fattiggårdar) fylldes av en heterogen grupp fattiga 

som Lindqvist (2012:9) benämner ”åldringar, handikappade, sjuka och drinkare” vilka inte 

var i stånd att försörja sig själva eller hade någon som kunde ta hand om dem. Anstalterna 

präglades av en stark arbetsmoralism och hade som ambition att omvandla de inskrivna till 

dygdiga samhällsmedborgare genom träning och uppfostran. Målet var att förändra individen 

och inte samhället och i det sammanhanget började man särskilja värdiga fattiga från 
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ovärdiga. Anstalterna genomsyrades av den rådande politiken då man å ena sidan på ett 

fullvärdigt och hyggligt sätt ville åstadkomma ett vårdande system för de som verkligen var 

nödställda, alltså de värdiga. Å andra sidan skulle systemet vara tillräckligt avskräckande för 

att motverka att ovärdiga skulle vilja åtnjuta sig hjälpen. Genom systemets utformning skulle 

man tvinga ovärdiga att se arbetet som ett bättre försörjningsalternativ. Som följd av denna 

undermåliga fattigvård under första halvan av 1900-talet växte ett differentierat anstaltssystem 

fram (ibid). Detta system menar Lindqvist (2012) kom till uttryck genom institutionernas 

expansion som i sin tur medförde ett ökat ansvar från samhällets sida för funktionshindrade.  

De första särskilda anstalterna för barn och ungdomar med utvecklingsstörning hade som mål 

att via lärdom och träning i största möjliga mån göra barnen självständiga och 

självförsörjande för att de skulle bli accepterade av allmänheten (Ineland et al. 2009). Innan 

acceptans nåddes hade anstalterna som funktion att skydda barnen från det oförstående 

samhället (ibid). På den tiden blev barnen lämnade på institutioner av olika anledningar och 

ett vanligt skäl var att föräldrarna kände skam över att ha fått ett barn med funktionshinder 

och helst ville hålla det hemligt (Brodin 2008). Detta visar på den negativa attityd som fanns 

bland allmänheten mot människor som i något avseende var avvikande (ibid). Ett annat skäl 

för placering som Brodin (2008) lyfter upp var föräldrarnas förhoppningar om att deras barn 

skulle få specialistvård på institutionen och därmed få ett bättre liv. Det var också vanligt att 

läkare vid fastställandet av barnets diagnos gav råd till föräldrarna där de uppmanade dem att 

inte ta med sig sitt barn hem, utan att istället placera barnet på vårdhem med detsamma 

(Graninger & Lovén 1994). 

I och med den kraftiga etableringen av institutioner för personer med funktionshinder växte 

den samhälleliga kontrollen av institutionerna och i vilken utsträckning personerna blev 

anpassade och självförsörjande (Lindqvist 2012). Institutionsideologi byggde på samhällets 

ambitioner att hjälpa och stödja, men också att kontrollera och inspektera individernas 

förmågor. Inom den institutionsbaserade vården infördes successivt en medicinsk tankegång 

som innebar att funktionshinder av olika slag sågs som en följd av sjukdom eller skador, 

vilket krävde en specialisering av verksamheten. Institutionerna skulle bedrivas i en så stor 

omfattning att en överläkartjänst kunde knytas till dem, men också för att kunna ge material 

för medicinsk forskning (ibid). Detta menar Lindqvist (2012) tydde på att institutionerna i hög 

grad präglades av expertstyre där människor med funktionshinder skulle underordna sig de 

professionella (ibid). Under 1950-talet nådde den institutionsbaserade omsorgen sin kulmen 
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och grundades på uppfattningar om att handikapp skulle åtgärdas medicinskt och genom 

andra expertåtgärder (Lindqvist 2012). 

Sedan 1950-talet har svensk välfärdspolitik, särskilt politiken gällande funktionshinder, 

kännetecknats av utvecklandet av flera rättigheter och privilegier tänkta att underlätta för 

föräldrar att själva ta hand om sina barn (Ineland et al. 2009). Denna utveckling har 

möjliggjorts genom en strävan efter materiell och ekonomiskt jämställhet, vilket uppnåtts via 

bland annat vårdbidrag och barnbidrag. Under 1960-talet expanderade en ny ideologi om att 

det svenska välfärdssystemet inte bara skulle ha i åtanke goda materiella villkor för sina 

medborgare, utan man skulle också möjliggöra goda levnadsvillkor för invånarna (ibid). År 

1964 beslutade Riksdagen om att införa ett statligt vårdbidrag vilket ledde till att det 

etablerades en ny syn på funktionshindrade (Graninger & Lovén 1994). Vårdbidraget 

möjliggjorde för föräldrar att vårda och fostra sina barn i hemmet då det täckte de 

merkostnader som barnets funktionshinder medförde för familjerna (Lindqvist 2012).  Den 

ekonomiska tillväxten i samhället underlättade utbyggnaden av välfärdsystemet som skulle 

erbjuda tjänster inom ramen för den offentliga sektorn så som vård, omsorg och service till 

medborgarna (Ineland et al. 2009). Samtidigt antogs det medicinska perspektivet vid 

anstalterna som då blev ifrågasatta och institutionerna anklagades för att vara inhumana. 

Under denna period hade Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB) 

en central roll i handikappolitiken, vilket också bidrog till utformandet av den nya ideologin 

som grundades i principen om integritet och normalisering. Syftet med 

normaliseringsprincipen var att skapa normala levnadsvillkor för personer med 

utvecklingsstörning genom att möjliggöra för dessa att leva under samma materiella, 

ekonomiska och sociala villkor som alla andra och i gemenskap med andra människor. Detta 

skulle således öppna upp för andra att uppfatta och se utvecklingsstörda som likvärdiga 

medborgare i samhället istället för avvikare. Detta möjliggjorde i sin tur en större integrering 

av personer med utvecklingsstörning i samhället (ibid). Normaliseringsprincipen skulle för 

dessa personer innebära tillgång till livsvillkor som ansågs goda, alltså upplevelse av en 

normal vardagsrytm samt en normal livscykel med utbildning, arbete och självbestämmande 

(Lindqvist 2012).  

Från 1960-talet och framåt har fokus legat på diskussioner om funktionshinder som ett socialt 

och kulturellt hinder och inte bara som en fysisk barriär (Lindqvist 2012). År 1968 kom första 

omsorgslagen (SFS 1967:940) som tillförde öppna omsorgsformer för personer med 

utvecklingsstörning (Ineland et al. 2009). Fram till dess fanns det för barn med 
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utvecklingsstörning enbart vårdhem och man såg på barnen endast som ett socialt problem, 

men efter införandet av omsorgslagen och lagen om undervisning började man med lärande 

och utveckling även för de ”obildbara” barnen (ibid). Avinstitutionaliseringen av omsorg i 

Sverige tog fart under 1970-talet och i samband med den nya omsorgslagen (1985:568) som 

kom år 1986 stadgades en nedläggning av de traditionella anstalterna (Ineland et al. 2009) och 

personkretsen utvidgades till att även omfatta autistiska och andra begåvningshandikappade 

personer (Lindqvist 2012). Begrepp som normalisering och integrering försvann och det 

skedde en ökad betoning på begrepp så som tillgänglighet, full delaktighet och jämlikhet, 

samt självbestämmande i de handikappolitiska policymålen. Detta nya fokus lade grunden för 

de nya lagarna som kom år 1994 nämligen Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS och Lag (1993:389) om statlig assistansersättning, LASS (ibid). 

Lagstiftning 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade är en av de lagar som utgör 

kärnan i den omfattande handikappreformen som etablerades i mitten av 1990-talet och den 1 

januari 1994 infördes LSS i svensk lagstiftning (Bergstrand 2012). Bergstrand (2012) skriver 

att LSS är en rättighetslag som ska garantera goda levnadsvillkor för de personer som 

omfattas av lagen. LSS ska säkerställa hjälp och stöd i vardagen vilket ska möjliggöra för 

personer med vissa funktionsnedsättningar att kunna leva som alla andra och genom 

självbestämmande kunna påverka vilken hjälp och service de ska erhålla. Målsättningen enligt 

LSS är att främja full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning samt 

tillförsäkra valfrihet och personlig integritet för den enskilde (ibid). LSS inkluderar dock inte 

alla personer med funktionsnedsättning (Bergstrand 2012), utan för att kunna få del av de 

insatser som finns i LSS (1993:387) måste man tillhöra någon av de personkretsar som 

definieras under tre punkter i 1 §: 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild 

service åt personer 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart 

inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande 

svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd 

eller service. 
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Bergstrand (2012) förtydligar att i personkrets 1 ingår personer med utvecklingsstörning 

vilket innebär en intellektuell funktionsnedsättning som har debuterat innan personen har nått 

16 års ålder. Den intellektuella nedsättningen ska vara av en betydande karaktär som kräver 

särskilt stöd och service för personens livsföring. I samma personkrets omfattas personer med 

diagnosen autism eller autismliknande tillstånd vilket handlar om djupgående 

personlighetsstörning som i regel visat sig före personen har fyllt 7 år. Konsekvenserna av 

denna funktionsnedsättning uttrycker sig som avvikande beteende i sociala och känslomässiga 

relationer samt språksvårigheter. I personkrets 2 ingår personer med begåvningsmässiga 

funktionshinder orsakade av hjärnskada i vuxen ålder. I personkrets 3 avses barn, ungdomar 

och vuxna som är behövande av habiliteringens och rehabiliteringens tjänster under en 

långvarig period (ibid).   

De personer som tillhör personkretsen har rätt till insatser enligt LSS (1993:387) med 

förutsättning att det finns ett behov av insatsen i personens livsföring och att behovet inte kan 

tillgodoses på ett annat sätt. Dessa insatser räknas upp i 9 § under tio punkter: 

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

problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga 

funktionshinder, 

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

sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade 

assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, 

3. ledsagarservice, 

4. biträde av kontaktperson, 

5. avlösarservice i hemmet, 

6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 

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

anslutning till skoldagen samt under lov, 

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

ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, 

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

för vuxna, 

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar 

förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (2010:480). 
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I 8 § LSS (1993:387) kan man utläsa att insatserna som finns till förfogande i LSS bygger på 

frivillighet och kan endast ges om personen i frågan själv begär det. Bergstrand (2012) 

påpekar att endast den begärda insatsen kan prövas och därmed kan inte nämnden bevilja 

något annat än det som klienten ansöker om. I fall när insatser rör ett barn som är i stånd att 

bilda egna åsikter ska barnet få relevant information och tillförsäkras rätt att fritt framföra sina 

åsikter, vilka senare tillmäts betydelse utifrån barnets mognad och ålder (LSS 8 § 2 stycket). 

För barn som är under 15 år och de som är över 15 år, men uppenbart saknar förmåga att 

själva ta ställning i frågan, ska vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära 

insatsen i hens ställe (Bergstrand 2012). Yttrande från barn som har fyllt 15 år eller mer ska få 

en självständig betydelse vid en ansökan, med förutsättning att de har förmågan och mognad 

att förstå vad saken gäller och kan utrycka en vilja. Barnets medverkan under handläggningen 

ska grundas i frivillighet. Insatserna enligt LSS har delvis intentionen att vara till stöd för hela 

familjen och att ett tidigt och kvalificerat stöd kan ha avgörande roll för familjens förmåga att 

klara av situationen och för föräldrarnas möjligheter att ge barnet en stabil och trygg uppväxt 

med god omvårdnad. Insatserna ska underlätta för föräldrar till barn med funktionsnedsättning 

genom att ge dem utrymme till avkoppling och möjlighet att genomföra aktiviteter som barnet 

vanligtvis inte deltar i. För det funktionshindrade barnet ska insatserna innebära möjlighet att 

få komma till en annan miljö som ska verka stimulerande för barnets personliga utveckling 

(ibid).  

TIDIGARE FORSKNING 

Handikappforskning eller som det numera kallas funktionshinderforskning har två 

huvudinriktningar (Hjelmquist 2005). Den ena är den individinriktade forskningen som 

handlar om individen och hens egenskaper, vilken ofta förknippas med 

medikaliseringsperspektiv där individen ses som patient. Den andra är den samhällsinriktade 

forskningen som handlar om föreställningar och attityder om funktionshinder, mänskliga 

rättigheter och medborgarskap, samt samhällsorganisation. Forskning om funktionshinder har 

en tydlig socialpolitisk dimension då motiveringen ofta är att den ska underlätta 

funktionshindrades livssituation (ibid). Vår studie hamnar inom den samhällsinriktade 

funktionshinderforskningen då vi vill studera det förhållande som finns mellan föräldrar och 

handläggare vid biståndsbedömning för barn enligt Lag (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade. 
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Om föräldrars perspektiv  

Bernehäll Claesson (2004) lyfter i sin licentiatavhandling Vardagens villkor för familjer med 

barn med funktionshinder – Familjestöd upp hur dessa familjer upplever det stöd de får i sin 

vardag och vad de tycker fungerar respektive inte fungerar. Ofta har dessa föräldrar flertalet 

olika kontakter kring det funktionshindrade barnet som till exempel kontakt med LSS-

handläggare, skola, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog, färdtjänst, läkare, 

hjälpmedelscentral och liknande. När familjen begär insatser måste de ständigt berätta om 

barnets svårigheter och svara på frågor från de olika aktörerna, vilket ofta är ett mödosamt 

och mycket krävande arbete som för utomstående kan vara svårt att se (ibid). Ray (2002) 

finner, genom sin studie av trettio familjer med barn som har kroniska hälsotillstånd, att allt 

arbete med olika organisationer är den del som syns minst av allt arbete föräldrar gör. Enligt 

Ray (2002) blev föräldrarna mest upprörda över den tid, ansträngning och emotionell energi 

som dem var tvungna att lägga på roller gällande administrering, koordinering och 

företrädarskap i förhållande till olika organisationer. Rays (2002) studie visade också att det 

fanns minst stöd och hjälp med att organisera och samordna arbetet runt barnet vilket stämmer 

överens med det Bernehäll Claesson (2004) fann att föräldrarna upplevde ett stort ansvar i att 

samordna saker kring sina barn. Detta är också något som Lindblad (2006) lyfter i sin 

avhandling där hon tar upp att föräldrar ofta tycker att det tyngsta och mest frustrerande 

arbetet är kontakten med de professionella eftersom de är tvungna att lägga mycket tid och 

energi på just dessa relationer. Ofta har föräldrarnas kunskap om barnet skapat kontroverser i 

samarbetet med professionella och föräldrarna uttrycker önskemål om att det ska finnas en 

samordnande person kring barnet och rörande information om olika insatser (ibid).  

Bernehäll Claesson (2004) lyfter upp att föräldrarna upplever det som en belastning att de 

gång på gång har en stor frånvaro från sitt jobb eftersom barnet som har en 

funktionsnedsättning har fler kontakter med sjukvård, men också andra instanser, än barn som 

inte har funktionsnedsättningar. Hon menar vidare att då föräldrarna valt att stanna hemma så 

får det många positiva fördelar, då de kan lägga mer tid på övriga familjen och främst kan 

fokusera på barnets behov (ibid). 

Om maktbalans 

Swain & Walker (2003) skriver i sin artikel Parent-Professional Power Relations: parent and 

professional perspectives om ett fall där föräldrar till barn med funktionshinder själva startade 

ett utbildningscenter för barnen. Artikeln fokuserar specifikt på de ideologier och strukturer 
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som formar föräldra-professionella maktrelationer utifrån både de professionellas och 

föräldrarnas perspektiv. De lyfter upp och problematiserar relationen mellan föräldrar och 

professionella och menar att detta förhållande generellt sett aldrig varit enkelt. Artikeln tar 

upp att vi idag pratar om ett samarbete mellan professionella och föräldrar vilket bygger på de 

förväntningar som finns på ett ökat inflytande över valda insatser. Författarna menar dock att 

det inte finns någon riktig valmöjlighet då det kan utgöra ett hot mot de professionella, vilka 

är de som i slutändan bestämmer vem som får vilka åtgärder (ibid). Bernehäll Claesson 

(2004) påpekar också den ojämna maktbalans som finns i relationen hjälpare – klient och 

menar att makten ligger hos dem som antingen beviljar eller avslår deras ansökan, medan 

föräldrarna är i en beroendeställning. Det framgår också av Bernehäll Claessons (2004) 

avhandling att föräldrarna ofta upplever sig tvungna att kämpa för att få rätt till insatser. 

Samtidigt visar hon att det är nödvändigt att ha kunskap om vad som finns att tillgå för att få 

stöd, samt att vissa individer vet hur man kan hitta information och sätta sig in i lagen, medan 

andra saknar den förmågan. I vissa fall kan föräldrarna bli mer insatta i lagen än 

beslutsfattaren vilket gör att föräldrarna uppfattas som besvärliga (ibid).  

I Swain & Walkers (2003)  studie uppmärksammas att det finns en maktkamp mellan de 

professionella och föräldrarna, men i motsats till Bernehäll Claesson (2004) anser Swain & 

Walker (2003) att både föräldrar och professionella besitter en viss makt. De menar att de 

professionella har en formell makt genom sitt uppdrag medan föräldrarna tillsammans besitter 

en kollektiv makt som ger dem möjlighet att påverka. De professionellas makt utmanas enligt 

studien när föräldrarna agerar kollektivt och de professionella tvingas att förhandla och ta 

hänsyn till föräldrarnas kollektiva röst, men även att lyssna till individuella röster (ibid).   

Om svårigheter och möjligheter i mötet med professionella 

Todd & Jones (2003) skriver i en artikel om en aspekt av livet hos mammor till barn med 

intellektuella funktionsnedsättningar. Studien baseras på 30 kvalitativa intervjuer med 

mammor och fokuserar deras perspektiv på hur de upplever och relaterar till professionella 

nätverk. De visar att även om dessa nätverk varit tänkta att förse och utveckla positiva 

fördelar för familjerna så tyder den data de samlat in på att mammorna inte bara ser nätverken 

som en fördel utan även som en risk för sig själva. Mammornas kommentarer var ofta 

negativa och de upplevde att de kunde bli sedda som stereotyper, samt att de blev utvärderade 

och dömda av de professionella. En av svårigheterna de upplevde var att deras föräldrakvalité 

blev övervakad, vilket speglades i hur de närmade sig och framhöll sig själva. Studien 

indikerar också att mammornas motvilja centreras runt en önskan att avleda en potentiell 
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bedömning av att dem som dåliga mammor och de professionella tycktes ha en mycket 

betydande roll i deras liv. Följden av dessa relationer var till stor del negativ och de 

professionella beskrevs som att ha avsaknad av känslighet och ovillighet att lyssna till 

mammornas oro utan att döma (ibid). Även Bernehäll Claesson (2004) fann i sin studie att 

föräldrarna ganska ofta kände sig kränkta i kontakten med myndighetspersoner och de 

påpekade vikten av ett respektfullt bemötande. Det är en problematisk situation föräldrar och 

handläggare samarbetar i då ena parten utgår från sin vardag och vad som behövs för att den 

ska fungera, medan andra parten alltså handläggaren gör både en ekonomisk och medicinsk 

bedömning (ibid). Detta kan sammankopplas med det som Bloch & Weinstien (2010) påpekar 

i sin artikel Families of Young Children With Autism att det är viktigt att som professionell ta 

in och lyssna på familjerna och således låta dem uttrycka sina känslor, behov och oro för att 

lyckas ge passande insatser (ibid). Att möta föräldrar på bästa sätt som socialarbetare och 

professionell betonas också i doktorsavhandlingen Familjers och vårdpersonals erfarenheter 

av barn med autism skriven av Ylva Benderix (2007). Hon visar att familjen bör ha en central 

roll i skapandet av servicen och att servicen i sig måste vara tillitsfull och lätt att få tillgång 

till. Enligt Benderix (2007) har föräldrarna en väldigt betydande roll i arbetet som 

samarbetspartners då de ofta gör en stor del av arbetet kring barnet. 

I avhandlingen Så blir det hjälp har Bengt Carlsson (2003) undersökt om och hur hjälp 

tillhandahålls inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Avhandlingen baseras på 

kvalitativa intervjuer med 26 deltagare, både socialsekreterare och klienter. Studien visar att 

hur hjälpprocessen utvecklas påverkas av vilka intentioner som legat till grund för hjälpen och 

hur dessa har aktualiserats. Om en klient själv tar initiativet eller tillåts lägga in sina egna 

hjälpönskemål så blir hen mer delaktig och drivande i processen, jämfört med klienter som 

inte får den möjligheten (ibid). Carlsson (2003) finner också bevis på att relationen mellan 

klienten och hjälparen är viktig för att få klienten med sig, samtidigt som bemötandet är 

viktigt för hur klienten uppfattar sin position vilket är avgörande för hur relationen kommer 

att fortskrida. Om bemötande är negativt riskerar hjälparen att klienten drar sig undan och 

stänger socialtjänsten ute. Det är av stor vikt att klienten får möjlighet att förhandla med 

hjälparen för att de intentioner som klienten har ska bli tydliga och samarbetet gynnas av att 

hjälparen tar till sig klientens perspektiv. Förhandling om vad som är problemet påbörjas 

inledningsvis och har en avgörande roll för om hjälp uppstår eller inte. Samarbete är viktigt i 

sammanhanget för att inte konflikter om vems tolkning som är gällande ska uppkomma. Det 

är viktigt att hjälpprocessen baseras på dialog och inte monolog, eftersom det förstnämnda 
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styr processen i en positiv riktning. Klienterna i studien uppskattade att bli sedda och 

respektfullt bemötta, samt ett demokratiskt deltagande i processen eftersom det bidrar positivt 

och stärker klienten (ibid).  

Carlsson (2003) kommer genom sin studie fram till fyra viktiga delar som bör uppfyllas för 

att hjälp ska kunna uppstå, dessa är för det första att klientens intentioner till hjälp ska tillåtas 

påverka hjälpprocessen. För det andra är förhandlingar viktiga och bör styra processen, inte 

förordningar eller liknande. För det tredje är det nödvändigt att organisationen ger 

socialarbetaren ett professionellt handlingsutrymme att utföra sitt arbete i och sist men inte 

minst så bör det finnas en strävan mot att ha en relation som präglas av ömsesidighet, respekt 

och stöd för att hjälpa och stärka processen (ibid).   

TEORI 

I detta kapitel tar vi upp teorier som vi kommer använda oss av för att analysera vårt 

insamlade material. Teorier ger oss en synvinkel som vi kan se vårt material utifrån och 

underlättar bearbetningen av materialet. Vi utgår i studien från tre teorier; relationell makt, 

empowerment och handlingsutrymme.  

Relationell makt   

Enligt sociologen Mats Franzén (2010) existerar makt i alla sammanhang. Han urskiljer tre 

olika maktbegrepp: intentionell, strukturell och relationell. Av dessa tre maktbegrepp är det 

oftast den intentionella och den strukturella som relateras till vardagens mening av makt. Den 

intentionella makten har sin utgångspunkt i ett handlande subjekt, en aktör med bestämda 

avsikter, mål och visioner vid ett speciellt tillfälle. Det handlande subjektet kan ta uttryck i en 

individ, en grupp, en organisation eller ett samhälle som kan utöva makt och makten kan 

variera under olika omständigheter. Det intentionella synsättet innebär en kombination av 

viljan hos den som handlar och det som stärker viljan (ibid). 

Den strukturella makten handlar om ett bestämt förhållande mellan två eller flera olika 

strukturer i ett samhälle vilka antar antingen över- eller underordnade positioner (Franzén, 

2010). Enligt Franzén (2010) har detta maktbegrepp sitt fokus på maktens form, vidd och 

utsträckning och inte på viljan så som vid intentionell makt. Makten gör sig gällande genom 

överlägsenhet och kan utrycka sig genom fysisk styrka, men också genom kunskap och 

psykologisk insikt. Begrepp som härska över eller behärskar är centrala vid strukturell makt 

(ibid).   
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Det relationella maktbegreppet förenar det intentionella och strukturella synsättet då både 

subjektet och de angivna strukturerna kommer till uttryck i mellanmänskliga relationer 

(Franzén 2010; Swärd & Starrin 2006). Den relationella makten gör det möjligt att ta hänsyn 

till både subjektens handlande och intentioner men även till omgivande strukturer som 

subjektet verkar inom (Franzén 2010). I den relationella makten kan man se 

överensstämmelser med den strukturella makten som säger att makt existerar i alla typer av 

sammanhang och situationer. Sammanhangen som makten existerar i måste undersökas för att 

makten ska bli begriplig. Det går även att se överensstämmelse med den intentionella makten 

i relationell makt då makten ses som rörlig och förändringar anses vara en följd av 

maktprocesser (ibid). 

Det relationella maktbegreppet bygger enligt Franzén (2010) på antaganden om att makten 

finns i alla relationer och skulle vi inte finna makt i en relation kan det innebära att makten är 

utjämnad. En sådan balans kan dock vara tillfällig och snabbt bli rubbad. Makten verkar 

genom en relation och kan därför varken erövras eller delas, men den kan bekämpas och 

förändras. Makten är aldrig något externt, utan existerar i relationen och olika verktyg kan 

användas för att förstärka eller motverka makten som finns. Vidare kan det relationella 

maktbegreppet ha en produktiv roll och syftar på att makten i första hand producerar eller 

bidrar till att någonting skapas och upprätthålls (ibid). Med detta poängterar Franzén (2010) 

att makten inte främst ska ses som motsats till frihet eller något negativt, där man förbjuder 

och förhindrar att vissa handlingar sker, utan ska ses mer som en hjälpande faktor till att 

forma vissa relationer och det som inträffar i dem. Även Swärd & Starrin (2006) skriver att 

den utövade maktens effekter kan vara både positiva och negativa, men att makten i sig 

varken behöver vara det ena eller det andra.  

Franzén (2010) menar vidare att där det finns makt så finns det motstånd, men också det 

motsatta och det handlar om att vissa är överordnade och andra underordnade. Swärd & 

Starrin (2006) skriver att makt kan utövas både av dem som befinner sig i överläge och 

underläge då båda parterna i en relation utsätts för makt och använder sig av makt, samtidigt 

som de utövar motstånd. Motståndet kan utövas medvetet, men kan också vara passivt på så 

sätt att motståndet utövas i det fördolda (Franzén 2010).  

Enligt Franzén (2010) kan den relationella makten aldrig ses som något absolut, utan makten 

är relativ och föränderlig samtidigt som den påverkas av sammanhanget. Han benämner också 
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makten som rörlig och den utövas ständigt genom att nya maktförhållanden byggs upp, medan 

gamla rivs ned och olika relationer har en viktig del i dessa processer (Franzén 2010).  

Svensson et al. (2008) menar att om man utgår från att makt alltid existerar i relationer så är 

det viktigt att ta i beaktande det tolkningsföreträde som makten medför. Ett tolkningsföreträde 

ger en rätt att förklara och tolka vad någonting är, den som har makten får rätten att bestämma 

vad något egentligen är. De skriver vidare att man som socialarbetare genom organisationen 

och sitt uppdrag får ett tolkningsföreträde gentemot klienten, samt att konflikter ofta uppstår i 

situationer där tolkningsföreträdet och makten utmanas (ibid). 

Empowerment  

Empowerment som begrepp har sitt ursprung i USA och det finns fortfarande inte någon bra 

svensk översättning av ordet. I empowerment ingår power vilket innebär både makt, kraft och 

styrka (Askheim & Starrin 2007). Det är ett diffust begrepp som associeras med något positivt 

och har blivit väldigt populärt. Politiskt sett har begreppets innebörd varierat en del under 

årens gång och både varit omtalat som en egenmakt i motsats till vanmakt, men också som ett 

begrepp som är kollektivt och sedan blivit jämställt med självförverkligande hos individen. 

När olika brukarorganisationer använder begreppet så syftar de främst på makten att styra 

över sin egen tillvaro genom att vara ett stöd för varandra, kämpa att få säga sin åsikt och 

möjligheten att få vara delaktig på samma villkor (ibid).  

Makt är centralt i empowerment, om makten ses som systematisk så begränsas de 

marginaliserade gruppernas handlingsutrymme och makten koncentreras då till dem som 

redan har makt (Tengqvist 2007). Empowerment handlar istället om att använda makt på 

sådana sätt så att begränsningar undviks och förutsättningar för individers förmågor och makt 

uppstår (ibid). Empowerment innefattar således att man möjliggör för människor att ta 

kontroll över de saker som inverkar på dem och att man ifrågasätter förtryck (Payne 2008).  

Enligt Payne (2008:416) så är målet med empowerment: ”att hjälpa klienter att få makt över 

beslut och handlingsutrymme i sina liv genom att minska effekterna av personliga och sociala 

hinder för att utöva existerande makt, öka förmågan och självförtroendet när det gäller att 

använda makt samt att flytta över makt från individer och grupper”. Makten kan dock inte ges 

till människor, utan man måste hjälpa dem att själva ta den (ibid). Payne (2008) skriver vidare 

att socialt arbete med utgångspunkt i empowerment har en funktion att tillåta klienterna att ta 

makt genom att organisera instanserna så att makttagande möjliggörs och accepteras. 
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Thomassen (2007) skriver att genom empowerment ska de maktlösas makt öka och att det är 

ett arbetssätt där brukarna kan få större inflytande över sin situation genom att just öka sin 

makt och kompetens. De ska få makten att själva definiera sin verklighet, göra det som är 

nödvändigt i sitt liv och förändra det som framkallar problem och få möjligheten att 

bestämma vilka förändringar som passar dem (ibid).  

Askheim (2007) påstår att empowerment kan tolkas som att individer eller grupper i ett 

underläge försöker skaffa sig styrka, makt och kraft för att komma ur maktlösheten. 

Empowerment ställs mot paternalismen och de utgör två olika sätt att förhålla sig när man 

arbetar med att hjälpa människor (Starrin 2007). Inom paternalismen vet experten bäst och 

hen ska planera och bestämma över andras liv (ibid). Inom empowerment är det brukarna som 

är experterna på sina liv och deras expertkunskap är godtagbar och likvärdig den 

professionella hjälparens kunskap (Payne 2008; Svensson et al. 2008; Thomassen 2007). 

Payne (2008) skriver att klienternas kunskap kan stärkas genom att ge utrymme för klienterna 

att diskutera och få säga sina åsikter om den professionellas kunskap. Klienternas 

uppfattningar ska enligt ett empowermentpräglat synsätt styra det sociala arbetets praktik 

eftersom klienterna ofta är missgynnade, marginaliserade och förtryckta (ibid).  

Det finns olika inriktningar inom empowerment och gemensamt för dessa är att de har en 

grundläggande positiv människosyn genom att individen anses vara ett aktivt och handlande 

subjekt som vet och vill det bästa för sig själv om de rätta förutsättningarna uppstår (Askheim 

2007). En inriktning inom empowerment är att se det som en etablering av motmakt där 

utgångspunkten är att stärka individerna och grupperna så att de får kraft att ändra på 

villkoren som bidrar till att de är i en maktlös och svag position (Askheim 2007). När det 

gäller att vara tjänstemottagare av välfärdstjänster så ses de professionella som bidragande till 

förtrycksprocessen. Mottagarna behöver därför ta upp en strid för att kämpa för rätten till 

deltagande och jämställdhet i samhället och för att råda bot på förtrycket (ibid). 

Handlingsutrymme 

Handlingsutrymme tillhör det handlingsteoretiska perspektivet och teoretiker inom detta 

perspektiv utgår ifrån att människor själva kan ha föreställningar om att deras handlingar kan 

vara orsakade av externa omständigheter eller drivkrafter inifrån (Aronsson & Berglind 

1990).  

De offentliga organisationerna utformas genom politiska beslut och verksamheten grundas i 

lagstiftning, där förvaltningslagen (SFS 1986:223) utgör basen för det sociala arbetet 
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(Svensson et al. 2008). Lipsky (2010) benämner offentliga tjänstemän, vilka direkt interagerar 

med medborgare i sin yrkesutövning, som gräsrotsbyråkrater och han menar att dessa har en 

stor inverkan på människors liv. Som socialarbetare är man representant för en organisation 

och socialarbetarrollen innebär att stå i direktkontakt med hjälpbehövande människor 

(Svensson et al. 2008). Svensson et al. (2008) skriver att socialarbetare hamnar i en svår 

situation då de både är medmänniskor i mötet med sina klienter, men samtidigt måste hålla sig 

inom organisationens ramar för yrkesuppdraget och således har ett begränsat 

handlingsutrymme. Socialarbetaren ska också tillfredsställa både organisationens och 

klientens önskemål genom den kunskap man har med sig och de resurser som finns inom 

organisationen. Organisationens uppdrag avgör därför storleken på socialarbetarens 

handlingsutrymme tillsammans med flera andra faktorer, till exempel utifrån uppfattningar 

och rutiner som finns inom den, interaktionen mellan socialarbetaren och klienten, samt 

individuella faktorer hos båda parterna. Socialarbetaren är styrd av lagar, regler, uppgörelser 

och traditioner, men har ändå en stor frihet i sitt arbete och hur pass fri socialarbetaren är i 

arbetet beror på hur hen hanterar sitt utrymme. Baserat på erfarenheter använder olika 

personer sitt handlingsutrymme på olika sätt, även om traditioner inom organisationen gör att 

personerna i dem använder utrymmet förhållandevis på likartade sätt. Handlingsutrymmet 

skapas i organisationen beroende på hur den organiseras och uppfattningarna i den formar 

utrymmet. Både tankemässiga ramar och administreringsfaktorer påverkar vad som kan göras 

i det sociala arbetet. Socialarbetaren har i organisationen möjlighet att utnyttja sitt 

handlingsutrymme och har även möjlighet att förmedla det till klienten, makten som finns i 

relationen kan således användas både till för- och nackdel för klienten (ibid).    

METOD  

I metodkapitlet presenterar vi hur vi gått tillväga när vi genomfört studien och vi beskriver 

utifrån vilka grunder vi kommit fram till våra resultat. 

Val av metod  

Vår studie utgår från kvalitativa forskningsintervjuer med föräldrar och professionella då vi 

haft som mål fånga in deras beskrivningar av föräldrars perspektiv och för att få ett brett 

omfång på materialet. För att kunna undersöka relationerna och få syn på föräldrars 

perspektiv har det varit nödvändigt att ta med både de professionellas och föräldrarnas 

beskrivningar. Att ta del av bådas utsagor har varit viktigt för att få en rättvisande helhetsbild 

av föräldrars perspektiv när det gäller LSS-handläggning. Vi har inte haft för avsikt att 
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jämföra handläggare och föräldrars beskrivningar, utan vi har velat se en samlad bild av 

föräldrars perspektiv i relationen. Då de kvalitativa intervjuerna utgår från 

undersökningspersonernas perspektiv och ger forskaren möjlighet att försöka förstå världen 

utifrån deras perspektiv (Kvale & Brinkman 2009) så tycker vi att det är en passande metod 

för att öka vår förståelse för olika aspekter av dessa relationer. Vi har genomfört 

halvstrukturerade intervjuer för att hålla samtalen öppna men ändå strukturerade och utgått 

från en intervjuguide (se bilaga 1 och 2) med olika teman. Den halvstrukturerade intervjun har 

därför möjliggjort att vi kunnat ställa följdfrågor som varit relevanta för att få den kunskap vi 

eftersträvat. 

Urval, insamling av material och bortfall  

I kvalitativ forskning använder man sig oftast av målinriktade och målstyrda urval, som 

exempelvis kan vara individer, organisationer, avdelningar etc., vilka väljs ut med grund i 

kriterier som gör att forskningsfrågorna kan besvaras (Bryman 2011). I vårt fall har vi valt att 

intervjua individer utifrån kriteriet att de är förälder eller vårdnadshavare till minst ett barn 

med funktionsnedsättning och att de har eller har haft barnet sammanboende hos sig på hel- 

eller deltid. För att nå ut till fler föräldrar har vi inte haft något krav på att barnet ska vara 

under 18 år, utan lagt vikten vid att de ska ha erfarenheter av kontakt med LSS-handläggare. 

Vårt urval kan ha påverkat vår empiri då nästan alla föräldrar i vår studie har barn som är över 

18 år och således har lång erfarenhet av kontakt med LSS-handläggare. Hade vi istället valt 

att enbart intervjua föräldrar till barn som nyligen fått insatser enligt LSS så hade kanske 

resultatet sett annorlunda ut, eftersom dem kanske inte hade haft samma uppfattningar eller 

erfarenheter. Samtidigt har det blivit så att vi endast lyckats få tag på mödrar vilket kan ha 

påverkat resultatet. Det är möjligt att fäder har en annan syn på föräldrarollen och föräldrars 

perspektiv än mödrar.  

Vi har också intervjuat professionella utifrån kriteriet att de ska arbeta inom LSS-området 

som biståndshandläggare. Det hade varit väldigt intressant att intervjua handläggare och 

föräldrar som har en relation med varandra för att verkligen se hur det ser ut, men vi har ansett 

att det är omöjligt att genomföra då vi velat ha ett frivilligt och genuint deltagande. Vi har 

även ansett att det vore oetiskt för handläggarna att fråga föräldrar om de vill delta eftersom 

det kan finnas beroendeförhållanden i relationen dem emellan. Att vi valde att intervjua 

föräldrar och handläggare som inte har en relation tror vi har gett oss mer ärliga svar, eftersom 

dem annars kunnat ana varandras medverkan och då antagligen tagit mer hänsyn till det under 

intervjuerna.  
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Vid kvalitativ forskning kan man också använda sig av bekvämlighets- och tillfällighetsurval 

då det ger tillgänglighet till personer som i annat fall är svåra att få tag på eller på grund av att 

urvalet begränsas utifrån olika restriktioner (Bryman 2011). Vi har i vår studie använt oss av 

bekvämlighets- och tillfällighetsurval då vi intervjuat individer som varit lättare för oss att nå 

ut till. Som utgångspunkt har vi inriktat oss på intervjupersoner bosatta och verksamma i olika 

kommuner i Kronobergs län för att genomföra intervjuerna. Valet av Kronobergs län har vi 

gjort av bekvämlighet då vi båda bor i Växjö kommun, men också för att våra ekonomiska 

och tidsmässiga resurser har varit begränsade under studien. Samtidigt har vi ansett att 

områdets storlek varit passande för att nå ut till det antal intervjupersoner som vi behövt för 

att genomföra studien. Hade vi valt ett annat område för studien så kanske resultatet sett 

annorlunda ut och samarbete mellan handläggare i olika kommuner i Kronobergs län 

(länsnätverk) kan tänkas ha påverkat att vi fått liknande svar från dem.      

Målet har varit att intervjua totalt tio personer, varav fem föräldrar till barn med insatser enligt 

LSS och fem LSS-handläggare. Vi har dock bara kunnat nå ut till totalt nio intervjupersoner 

och fått ett bortfall på en förälder. Vi har fått kontakt med några av handläggarna genom att 

använda våra före detta praktikhandledares kontaktnät för att få del av e-postadresser, men vi 

har också hittat några e-postadresser via olika kommuners hemsidor. Några handläggare 

ringde vi till och frågade om vi kunde skicka ett mail med ytterligare information om vår 

studie, vilket vi har gjort genom ett brev (se bilaga 3). Alla handläggare har via mail i ett 

bifogat brev fått del av information om studiens genomförande och syfte. Föräldrarna har vi 

nått ut till genom att maila (se bilaga 4) till ordföranden och kontaktpersoner för olika 

brukarorganisationer och föreningar i Kronobergs län och bett dem att vidarebefordra vårt 

brev (se bilaga 5) till föräldrar de ansett vara aktuella för studien. Sedan har föräldrarna själva 

fått välja om de velat delta genom att antingen lämna ut sitt nummer till 

ordförande/kontaktperson som i sin tur delgett oss informationen eller genom att själva ringa 

eller maila oss. Två föräldrar har själva valt att maila oss om att de vill delta, en förälder har 

vi fått nummer till och den sista har vi fått kontakt med genom att en annan förälder frågat om 

hon velat delta och sedan gett oss kontaktuppgifterna. På grund av att vi valde att inte göra 

någon etisk prövning så begränsades också vårt urval av föräldrar då vi var tvungna att vända 

oss till ordföranden och kontaktpersoner för olika föreningar och organisationer. Därigenom 

blev det dem som avgjorde vilka föräldrar vi kunde få kontakt med. Hade vi gjort en etisk 

prövning kanske resultatet sett annorlunda ut genom att vi då eventuellt kunnat nå ut till andra 

föräldrar än bara de som är engagerade i olika brukarorganisationer.    



 

20 

 

När vi genomfört intervjuerna med handläggarna har vi träffats på deras arbetsplats och totalt 

har vi intervjuat fem handläggare, varav en intervju skedde som en gruppintervju med två 

handläggare samtidigt. Övriga intervjuer har skett enskilt med handläggarna och vi har i stor 

utsträckning hållit oss till intervjuguiden (se bilaga 1). I ett fall har vi lämnat ut intervjuguiden 

till intervjupersonen i förväg då det fanns önskemål om det. Vi märkte ingen större skillnad 

under intervjun, bara i början då intervjupersonen tog över situationen litegrand och svarade 

på frågorna utifrån pappret innan vi hann ställa dem. Vi har också ändrat intervjuguiden för 

handläggarna två gånger, eftersom vi efter första och andra tillfället kände att vi inte riktigt 

fick ut så mycket av tillfällena som vi önskat. Ändringarna gällde då formuleringen av någon 

fråga och vissa begrepp som vi ansåg vara för oklara för att ha med. När vi intervjuat 

föräldrarna har tre av fyra intervjuer skett hemma hos vederbörande och en har genomförts i 

en lokal på Linnéuniversitet i Växjö. I intervjuguiden (se bilaga 2) för föräldrarna har vi 

enbart ändrat formuleringen av någon fråga och lagt till ytterligare frågor. Inga föräldrar har 

bett om att få intervjuguiden i förväg. Totalt sett har intervjuerna varat mellan cirka 30 

minuter och två timmar, men det flesta har legat runt 55 minuter. 

Analysmetod och presentation av material 

I analysen har vi valt att utan inbördes ordning döpa intervjupersonerna till H för handläggare 

och F för förälder och för att kunna skilja på dem har vi lagt till A, B, C, D och E efter. Så 

intervjupersonerna benämns alltså HA, HB, HC, HD, HE och FA, FB, FC, FD.  

Vi har valt att presentera vårt insamlade material i ett avsnitt och kommer således göra analys- 

och resultatpresentation samtidigt. Detta har vi gjort för att undvika upprepningar vilket vi 

tror det skulle bli om vi hade delat upp det i ett avsnitt för analys och ett för resultat. 

Samtidigt har empiri för oss blivit mer lätthanterlig då vi genom att samtidigt analysera lättare 

kunnat förstå resultaten. Vi har valt att dela upp materialet i teman utifrån våra 

frågeställningar för studien, det har dock varit svårt att göra en helt avskiljande indelning då 

dessa teman överlappar varandra en del.  

Arbetsfördelning 

Vi har under studiens gång genomfört det mesta av arbetet tillsammans och vi båda har 

deltagit vid alla intervjutillfällen. Även om vi ansvarat mer för vissa delar under arbetets gång 

så har vi gått igenom alla delar tillsammans och på så vis färdigställt uppsatsen. Det har varit 

viktigt för oss att båda författarna känt sig lika delaktiga i alla delar och kunnat godkänna det 

som skrivits. När vi genomförde intervjuerna gjorde vi så att en av oss intervjuade alla 
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handläggare och den andra intervjuade alla föräldrar, den som inte intervjuade vid de olika 

tillfällena förde istället anteckningar. Transkriberingarna av intervjuerna har vi delat upp så att 

vi tagit hälften av intervjuerna var och sedan har vi bytt med varandra och lyssnat igenom 

samtidigt som vi läst transkriberingar.  

Trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet  

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning ett resultat från en forskning blir samma om 

undersökningen genomförs på nytt eller om denna undersökning är påverkad av slumpartade 

eller tillfälliga förutsättningar (Bryman 2011). Man vill se om samhälleliga begreppsmått är 

konsistenta eller konsekventa. Validitet innebär att man vill se om ett mått som står för ett 

begrepp verkligen mäter det som begreppet anses beteckna.  Dessa kriterier är dock svåra att 

tillämpa på kvalitativ forskning då forskaren är både ett slags mätinstrument men också den 

som ska tolka resultatet i sociala miljöer och betingelser som förändras över tid och rum. 

Därför pratar man inom kvalitativa undersökningar om tillförlighet som består av fyra 

delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera (ibid). 

Trovärdighet inom kvalitativ forskning inbegriper att man ska rapportera resultatet till sina 

intervjupersoner, vilka är en del av den sociala verkligheten och ska bekräfta om forskaren har 

uppfattat verkligheten rätt (Bryman 2011). Trovärdigheten har vi försökt uppnå genom att 

erbjuda intervjupersonerna att läsa intervjutranskriberingarna innan dessa bearbetats och de 

har således fått möjlighet att påpeka om något i transkriberingen inte fått samma betydelse 

som de tänkte sig när de berättade det. Även om vi transkriberat ordagrant så gör pauser och 

vändningar i samtalet det svårt att uppfatta saker som annars blir tydliga under intervjuerna i 

talspråk och kroppsspråk. Alla handläggare har valt att läsa igenom transkriberingen och två 

föräldrar har velat göra det. Fyra intervjupersoner har valt att göra enstaka ändringar och 

tillägg i sina intervjuer i form av språkliga korrigeringar. Då studien genomförts under 

tidsmässiga begränsningar har vi inte haft möjlighet att stärka trovärdigheten genom att låta 

intervjupersonerna läsa det slutgiltiga resultatet, men vi har i analysen försökt att vara så 

objektiva som möjligt inför materialet och varit noggranna med att inte ta något ur sitt 

sammanhang. När det gäller studiens överförbarhet så gör vi inga anspråk på att de resultat vi 

funnit är gällande eller inte gällande för handläggning i andra miljöer. Kunskapen vi fått fram 

genom vår studie är ställd utifrån de intervjuer vi genomfört.  
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Etiska överväganden 

Det finns fyra viktiga principer för etik i forskning som Vetenskapsrådet (2011) lyfter upp: 1) 

Information – undersökningspersonen ska informeras om studiens syfte och veta att det är 

frivilligt och således möjligt att avbryta deltagandet, 2) Samtycke – undersökningspersonen 

har rätt att själv bestämma över sitt deltagande i studien, 3) Konfidentialitet – de uppgifter 

man samlar in om undersökningspersonen ska hållas konfidentiella och förvaras säkert så att 

oberättigade inte får tillgång till dem, 4) Nyttjande – De insamlade uppgifterna om 

undersökningspersonen får endast användas för ändamålet med studien.  

Vi har tagit dessa aspekter i åtanke och vi har försökt nå ut till intervjupersonerna genom att 

informera om vårt syfte och i ett brev (se bilaga 3 och 5) frågat om de vill delta. 

Intervjupersonerna har själva fått möjligheten att avstå från att delta och även blivit 

informerade om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kunnat avbryta och avstå 

från att vara med. Vi har valt att inte göra någon etisk prövning av vår uppsats då vi inte haft 

för avsikt att samla in några känsliga personuppgifter eller uppgifter som berör hälsa. Från 

början var vi osäkra på om vi ändå skulle få fram fakta av hälsokaraktär i intervjuerna med 

föräldrarna och vi ringde därför till Etikkommittén Sydost och rådfrågade om våra 

funderingar, varpå vi fick svaret att det antagligen inte var nödvändigt och att deras arbete var 

av mer vägledande karaktär. Vi har ändå vidtagit åtgärder för att undvika att samla in känsliga 

personuppgifter och uppgifter om hälsa genom att vi efter telefonkontakt, där vi bokat 

intervjudatum med föräldrarna, har tagit bort deras telefonnummer. Vi har också tagit bort e-

post med uppgifter som eventuellt kan anses vara känsliga personuppgifter. I intervjuguiden 

har vi varit noggranna med att inte ha några frågor som berör hälsa och vi har under 

intervjuerna undvikit att bygga vidare på samtalsämnen som kunnat leda in på hälsa. Efter 

transkriberingen av materialet har vi också helt tagit bort alla mail från samtliga deltagare.  

När det gäller att hålla intervjupersonerna anonyma så har vi valt att inte skriva ut namn med 

mera när vi transkriberat materialet och försökt att avidentifiera materialet så mycket som 

möjligt genom att inte ange bostadsort eller liknande. För att avidentifiera så har vi i största 

möjliga utsträckning ändrat namn på barn och övriga personer till exempelvis min dotter, min 

son, mitt barn, handläggaren, avlösarfamiljen eller fiktiva namn som vi då benämnt med 

citattecken. När det gäller namn på kommuner, orter eller föreningar/organisationer så har vi 

valt att benämna dessa exempelvis som vår kommun, en annan kommun, staden, byn, 

föreningen eller organisationen. Vi har avidentifierat alla namn på föreningar och kommuner 

för att undvika att kopplingar ska kunna göras utifrån det vi väljer att citera i analysen. Vi har 
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i övrigt valt att transkribera intervjuerna så ordagrant som möjligt bortsett från språkliga 

korrigeringar. Intervjupersonerna har tagit del av hur vi tänker kring anonymitet och 

konfidentialitet, samt hur vi kommer att använda det insamlade materialet, vilket enbart är 

utifrån studiens syfte. Ljudinspelningarna har vi efter transkriberingarna lagt över på USB-

minne och förvarat på ett säkert ställe för att minimera risken att någon obehörig kommer åt 

dem. Vi har också under intervjuerna valt att inte starta inspelningarna förrän efter 

intervjupersonerna presenterat sig, för att på så vis minska risken för att någon obehörig får 

tag på känsliga uppgifter.  

Presentation av intervjupersoner 

Vi har intervjuat fem handläggare som alla haft socionomutbildning i grunden och jobbat som 

LSS-handläggare i minst nio år, de har alla haft lång erfarenhet av socialt arbete och jobbat 

inom flera olika områden. De har varit i åldrarna mellan 50 och 60 år. Vi har intervjuat fyra 

föräldrar som alla varit med i någon brukarförening/organisation och tre av föräldrarna har 

haft barn med insatser enligt LSS som varit över 18 år, en av dessa föräldrar har haft två barn 

med insatser enligt LSS. Endast en förälder har haft barn med insatser enligt LSS som vid 

intervjutillfället var under 18 år. Föräldrarna har varit i åldrarna 40 till 55 år och alla barn har 

haft insatser i minst sju år. Alla intervjuade är kvinnor.  

RESULTAT OCH ANALYS 

I det här kapitlet analyserar och redovisar vi de resultat som vi fått fram genom våra 

intervjuer. Vi har valt att strukturera upp kapitlet utifrån tre teman som bygger på studiens 

frågeställningar, men vi har dock märkt att det varit svårt att göra en klar skillnad mellan 

dessa teman då de till stor del hänger ihop. 

Föräldrars perspektiv vid biståndsbedömning 

I våra föräldraintervjuer har vi sett att föräldrarnas perspektiv i handläggningsprocessen 

handlar om att beskriva och förklara hur familjens situation ser ut hemma. Föräldrars ansökan 

om insatser enligt LSS görs både utifrån barnets behov, men också utifrån deras eget och 

familjens behov. Detta gör att handläggarna kommer i kontakt med föräldrar som ansöker om 

en insats och företräder barnet, men dem ger också en beskrivning av sin egen och hela 

familjens situation. Föräldrarna ansöker om insatserna med inställningen att dessa ska ge 

möjlighet för barnet att få träffa andra barn som är i liknande situationer, samt komma till en 

annan miljö som ska bidra till barnets utveckling och stärka barnets självständighet. Ansökan 



 

24 

 

om insatser kan också grundas i att föräldrarna ska kunna tillbringa mer tid med syskon, om 

det finns fler barn i familjen, eller för att man som förälder ska kunna återhämta sig och även 

få lite tid för sig själv:  

FD: […] det är ju det här att vi ville ha korttids då när man sökte det och just att det ska 

ju vara både för honom, att han kommer iväg och får träffa (kompisar) [---] så det blir 

ju lite hans kompisar samtidigt som vi får det väldigt lugnt hemma. Så att det är ju 

egentligen, behovet blev ju att man inser att både för hans och för vår skull bör vi ha 

det. 

Utifrån våra intervjuer kan vi se att handläggarna tar del av föräldrars perspektiv genom att 

prata med föräldrarna och att handläggarna i sin bedömning utgår från en helhetssyn på 

familjen, vilket enligt handläggarna är en intention i LSS-lagen. De beskriver att man 

samtalar med föräldrarna och dem får beskriva sin situation samt hur barnet fungerar hemma. 

Att föräldrarna ska kunna söka avlastning för egen del är något som handläggarna i våra 

intervjuer verkat mycket måna om, dels för att man som förälder ska orka i längden och dels 

för att få tid för övriga familjemedlemmar: 

HB: [---] men för att helheten för en familj ska bli bra, som har ett barn med ett ganska 

stort funktionshinder, så måste man ju titta på hela familjens behov [---] 

Föräldern blir en ingång till familjen och en informationskälla för att kunna göra en 

bedömning av vilket behov som finns. I intervjuerna med handläggarna blir det tydligt att det 

i föräldrarnas perspektiv ingår att se till barnets bästa och söka den insats som passar hela 

familjen. Enligt handläggarna är det föräldrarna som vid ansökan avgör vilken insats som 

behövs och sedan får de förklara varför de söker den insatsen: 

HA: Då är det föräldrarna som ansöker om något som de tror kan hjälpa dem… så det 

kan ju vara så att föräldrarna ansöker om korttidsvistelse enligt LSS för att de känner att 

de behöver avlastas och de känner att deras barn behöver få komma till en annan miljö 

där de får träffa andra barn med funktionsnedsättning [---] 

När handläggarna ser familjen med en helhetssyn så tillvaratas inte bara barnets behov, utan 

föräldrarna få visa en del av sin verklighet också. Föräldrarna har uppgett att det i vardagen är 

mycket som måste organiseras utifrån barnets särskilda behov. Bernehäll Claesson (2004) 

skriver att kontakter med olika myndigheter ofta är många och långvariga, samt krävande och 

påfrestande för föräldrarna. Även föräldrarna som vi intervjuat har berättat att dem har många 

och upprepade kontakter med myndigheter och en förälder har uppgett att kontakterna med 
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utomstående vid något tillfälle varit uppe i tjugotal personer. Bernehäll Claesson (2004), Ray 

(2002) och Lindblad (2006) lyfter att föräldrarna i deras undersökningar ofta har en 

samordnande funktion och att de får lägga mycket tid och energi på att samordna. Föräldrarna 

i vår studie bekräftar detta då de har sett sig som en slags samordnare kring sitt barn, vilket de 

anser tagit mycket tid och plats i vardagen: 

FA: Jag har varit som en samordnare, det är… jag vet inte hur det hade gått om jag själv 

inte hade varit så mycket inblandad och haft koll på allting; tider och personer och olika 

kontakter, jag vet inte, det är mycket [---] det kanske är ett halvtidsarbete att ha koll på 

allting, flytta på alla möten och träffa alla personer […] 

Alla myndighetskontakter och möten kring barnet tar mycket tid i vardagen och Bernehäll 

Claesson (2004) har i sin avhandling kommit fram till att föräldrar väljer att stanna hemma 

mer från arbetet eftersom det har en positiv inverkan när dem får mer tid för familjelivet och 

bättre kan tillgodose barnets behov. Det har framkommit i vår studie att man som förälder till 

ett funktionshindrat barn måste strukturera sin vardag utifrån barnets behov eftersom barnet 

ofta kräver en rätt så omfattande tillsyn. Föräldrarna i vår studie har som Bernehäll Claesson 

(2004) skriver också gjort aktiva val när det gäller arbetslivet för att finnas till hands för sina 

barn med funktionsnedsättning: 

FB: […] sedan vi fick vår son så har det varit målet med att vi ska jobba bägge två här 

hemma för att… och sedan ska vi vara hemma med dem (barnen) när dem kommer hem 

[---] så därför har vi valt att vara hemma, eller jag har valt att vara hemma sedan vi fick 

vår son. 

En annan förälder uppger att hon valt att jobba mindre än heltid med tanke på de behov barnet 

har och för att få vardagen att fungera: 

FD: [---] så att jag jobbar ju inte mer än 70 procent och jag har ju jobbat ännu mindre 

innan och gått ner mer nu för att det har ju blivit enklare, men det är ju fortfarande har 

du alla dem här tiderna; du har alla läkarbesök, du har alla dem grejorna [---] 

Det blir utifrån intervjuerna tydligt att vardagen inte alltid är så enkel att ordna upp när man 

har ett barn med funktionsnedsättning i familjen. Föräldrarna har beskrivit att de ofta går på 

läkarbesök, träffar logopeder och arbetsterapeuter med mera för att ordna med sådant som rör 

barnets funktionsnedsättning. Alla dessa möten tar tid från vardagen och när en handläggare 

möter familjen blir det en viktig del i för att förstå vilket behov som finns hos dem. All tid 

föräldrarna lägger på möten som rör det funktionsnedsatta barnet tar tid från familjelivet och 
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möjligheten att umgås med övriga familjemedlemmar blir därigenom mindre. För att lyckas 

ge bra insatser till hela familjen pratar handläggarna om att det är viktigt att försöka förstå och 

sätta sig in i föräldrarnas situation, vilket tyder på att dem har ett föräldraperspektiv vid 

handläggningen: 

HC: [---] för mig är det stor betydelse att man har bra kommunikation med föräldrarna 

och att man lyssnar på dem och tar… ja, att man lyssnar på dem och förstår deras 

situation, tar hänsyn till deras situation. Och det är ju då både små barn och vuxna barn, 

för förälder är man ju alltid. [---]    

All den information som handläggarna samlar in om barnet och familjen vägs samman så att 

man kan få en klar bild av situationen. När handläggaren sedan samlat in tillräcklig 

information för att kunna göra en bedömning av vilket behov som finns så vägs föräldrarnas 

behov av avlastning emot vilket föräldraansvar handläggaren anser vara rimligt. Det tycks 

vara en tumregel att föräldraansvaret är ganska stort fram till 12 års ålder och efter det får 

föräldrarnas avlastningsbehov större betydelse. Anledningen till att avlastningsbehovet anses 

öka med barnets ålder beror på att handläggarna utgår ifrån att barn runt 12 år vanligtvis 

börjar frigöra sig från sina föräldrar och umgås mer med sina vänner. Det blir därför rimligt 

att föräldrarna får mer avlastning för att själva kunna göra saker på egen hand. Det är dock 

inte alla gånger som handläggaren och föräldrarna är överens om vad som är ett rimligt 

föräldraansvar eller inte. Vi har sett exempel där föräldrarna tydligt ser en skillnad mellan 

barnet med funktionsnedsättning och syskon som är något år yngre, trots detta ser 

handläggaren annorlunda på behovet.  Enligt Svensson et al. (2008) så har socialarbetare 

genom sin position en rätt att tolka vad någonting egentligen är och får således ett 

tolkningsföreträde. I våra intervjuer kan vi se att handläggarna genom sin position kan ha en 

åsikt om vad som är ett behov i familjen och om det bör tillgodoses med insatser eller om det 

ska räknas in i ett föräldraansvar. Det blir således tydligt att handläggarna har rätten att avgöra 

vad som är ett rimligt föräldraansvar i förhållande till barn i samma ålder utan 

funktionsnedsättning, även om föräldrarna har god kunskap om skillnaden mellan sitt eget 

barn och andra barn i samma ålder. Handläggarna får därför ett tolkningsföreträde då det är 

dem som i slutändan fattar beslutet utifrån sin bedömning av behovet:  

HA: Ja, bedömningen skiljer sig ju då beroende om vad det handlar om, och hela tiden 

handlar det om vad förmågan är och sedan jämför man då med vad barn i samma ålder 

skulle klara och inte klara. [---] 
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Vi har i studien sett att de flesta föräldrar vi intervjuat har en positiv bild av den LSS-

handläggare de har. Bloch & Weinstien (2010) har i sin studie funnit att det är viktigt att som 

professionell ta in och lyssna på familjerna och låta dem uttrycka sina känslor och behov för 

att lyckas ge bra insatser. Handläggarna i vår studie tycks ha det i åtanke och lägger vikt vid 

att familjen i helhet ska ha det bra och kunna ge uttryck för sina åsikter. Föräldrarna i studien 

verka uppskatta handläggarnas arbete och de handläggare som dem kommer i kontakt med 

visar många gånger förståelse och har en lyssnande inställning gentemot föräldrarna vilket 

antagligen bidrar till den positiva bilden. Något som däremot har framkommit är att 

försäkringskassan upplevs vara en organisation som man lätt kommer i oenighet med och 

föräldrarna har uppgett att de ofta fått lämna in samma uppgifter med täta mellanrum. 

Föräldrarna har berättat att försäkringskassan med bara något års mellanrum begärt intyg om 

att barnet fortfarande har Downs Syndrom, vilket enligt föräldrarna är onödigt arbete eftersom 

det inte är något som växer bort. Det blir i beskrivningar tydligt att kontakten med 

försäkringskassan upplevs som negativ, vilket Todd & Jones (2003) menar i sin studie att 

professionella nätverk inte bara ses som positiva utan de ses också till stor del som negativa. I 

Todd & Jones (2003) studie beskrevs de professionella som ovilliga att lyssna utan att döma 

och att ha avsaknad av känslighet. Det är något som kan länkas ihop med det som föräldrarna 

i vår studie berättat om försäkringskassan som har ett system som till stor del verkar bygga 

mest på insamlande av intyg och telefonsamtal där föräldrarna ständigt måste bevisa sin rätt 

till hjälp. När försäkringskassan kommit upp under intervjuerna har föräldrarna benämnt 

myndigheten som ”ett sådant där trevligt ställe” eller ”en sådan sorglig instans”. Att 

försäkringskassan upplevs som ett negativt ställe av föräldrarna kan kanske också bero på att 

föräldrarnas tid och energi måste läggas på att skaffa fram de intyg som begärs, samtidigt som 

de själva ser det som något onödigt. Just det arbetet med att ständigt berätta om barnets 

svårigheter och frågor från professionella är något som Bernehäll Claesson (2004) funnit att 

det är ett mycket mödosamt och krävande arbete för föräldrar till barn med funktionshinder. 

Föräldrarna i vår studie har påtalat att det i längden blir uttröttande och uttömmande att 

ständigt fokusera på sitt barns svårigheter när man som förälder egentligen vill höja sina barn 

till skyarna. Istället har vi sett att föräldrarna uppskattar när professionella lägger fokus på 

barnets personlighet och förmågor och inte på de hinder funktionsnedsättningen skapar.  

Tillvaratagandet av föräldrars perspektiv 

Det har framgått av våra intervjuer med handläggarna att föräldrarnas perspektiv är något som 

inte går att förbise vid biståndsbedömningen eftersom det är dem som ansöker om insatserna. 



 

28 

 

När en förälder ansöker om insatser uppstår en relation till en handläggare och enligt Franzéns 

(2010) teori om relationell makt existerar alltid makt i relationer. I ansökningsskedet ser vi att 

föräldrarna har makten i förhållande till handläggaren då de anser sig vara den som 

bestämmer vilken insats de ska få:  

FB: [---] det måste jag säga att jag känner ju att vi bestämmer mycket själva över så... 

både när det gäller, att nu behöver han nog den insatsen; färdtjänst eller vad det nu är 

eller så, så då är det ju bara att ringa och säga att nu behöver vi det, fixa det //skratt//.  

Samtliga intervjupersoner har uttryckt att det är föräldrarna som avgör behovet av stöd och 

insats eftersom de ansöker om det dem vill ha. Det tyder på att föräldrarna har makten att 

bestämma över vilken insats som är mest lämplig för familjens behov. Men som Franzén 

(2010) skriver så kan en relation ibland präglas av maktbalans och makten tycks vara 

utjämnad mellan partnerna. En sådan maktbalans kan vi se när föräldrarna inte riktigt vet vad 

de olika insatserna innebär och därför måste få information från handläggaren för att kunna 

veta vad dem ska ansöka om. Samtidigt får handläggarna i det läget en större möjlighet att 

påverka familjens val av insats beroende på hur dem förklarar vad de olika insatserna innebär. 

Makten blir för oss då osynlig eftersom båda partnerna anser att de har lika mycket inflytande 

i utformningen av den rätta insatsen för familjen. En handläggare ger oss ett exempel som 

visar på maktbalans:  

HC: Oftast så gör vi nog det tillsammans, om inte familjen och föräldrarna har en klar 

bild av att det är detta vi behöver, det är detta vi söker. Är det så att jag blir kallad till 

familjen för att jag ska ge information om, så diskuterar vi ju hur de olika insatserna… 

och därutifrån vad deras behov är och då kanske vi kommer fram till att det är denna 

insats som passar bäst just nu, men i vissa fall så är det ju dem som söker, klart och 

tydligt, det är denna insats som jag behöver och då är det ju det jag måste utreda. [---] 

Franzén (2010) beskriver att det kan uppstå en maktbalans, men menar att en sådan balans 

kan vara tillfällig och snabbt förändras. Makten som finns i relationen kan inte delas, utan den 

bekämpas och förflyttas mellan individerna (Franzén 2010). I vår studie har vi sett att makten 

kan förflyttas från föräldrar till LSS-handläggare då föräldrarna först har makten att bestämma 

över vilken insats de ska få och sedan förflyttas makten till handläggaren som bedömer om 

familjens behov berättigar insatsen. Därigenom märker vi att makten är ganska tillfällig och 

snabbt förändras. När handläggaren ska göra bedömningen kan vi återigen se det 

tolkningsföreträde som Svensson et al. (2008) påstår följa av handläggarens position eftersom 
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handläggaren får rätten att avgöra behovet. I handläggarens uppdrag ingår det att avgöra i 

vilken utsträckning problematiken i familjen är ett resultat av barnets funktionsnedsättning 

eller inte och om behovet berättigar LSS-insatser:  

HB: [---] samtidigt så får man ju inte bara se dem (föräldrarna) som något offer och att 

de har det mycket värre och allt som är jobbigt beror på det. För så är det inte, för det 

kan ju vara faktiskt ett barn utan funktionshinder som också är asjobbig som tonåring 

och den familjen kan också ha en oerhört pressad situation [---] 

Enligt handläggarna ingår det i föräldraskapet eller som vårdnadshavare att se till barnets 

bästa och det är en utgångspunkt som handläggarna förhåller sig till. Att föräldrarna berättar 

om behoven och situationen blir en del av själva handläggningsprocessen, vilket sedan vägs in 

i bedömningen för att kunna ge en bra insats. Vi har tidigare tagit upp det som Svensson et al. 

(2007) skriver att handläggare får en viss makt genom sin position, vilket vi sett flera gånger i 

våra intervjuer. En handläggare ger ett exempel där hon både visar på sin egen makt, men 

också påvisar det som Payne (2008), Svensson et al. (2008) och Thomassen (2007) skriver om 

empowerment att klienten är expert på sitt eget liv: 

HB: [---] De känner sin egen situation och sitt eget barn bäst, men jag känner var 

gränserna går för lagen bättre än dem. [---] 

Det som handläggaren säger i citatet ovan kan även tolkas utifrån det Franzén (2010) skriver 

om att olika verktyg kan förstärka eller motverka makten. Vi har i studien sett att lagen kan 

användas som ett verktyg för att förstärka eller motverka den makt som finns i relationen 

mellan handläggare och föräldrar. Även föräldrarna ger exempel där det blir tydligt att de 

både motverkar handläggarens makt, men också förstärker sin egen makt med hjälp av lagen: 

FC: [---] jag tror min dotter fick det (färdtjänst) när hon var 15, det var ingen som hade 

det, utan hela tiden sa kommunen; det är föräldraansvar, det är föräldraansvaret och 

sedan så blev jag så här trött och så tänkte, nähä, då plockar vi fram lagboken och så 

tittar vi här vad står det för någonting och sedan så gjorde jag en skrivelse då och 

berättade att så här och så här är det [---] 

Att föräldern ökar sitt inflytande genom att läsa på lagen och sedan talar om för handläggaren 

vad hon har rätt till kan enligt Thomassen (2007) beskrivning av empowerment ses som att 

klienten ökar sitt inflytande genom att höja sin kompetens och makt. Föräldrarna i studien har 

betonat vikten av att ha god kännedom om sina rättigheter. Det har framkommit att man som 

förälder till ett barn med insatser enligt LSS bör vara insatt i lagen och ha en förmåga att läsa 
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på sina rättigheter för att man ska få igenom sin vilja. Bernehäll Claesson (2004) menar också 

att det är viktigt att ha goda kunskaper och en förmåga att skaffa sig kunskaper för att lyckas 

få den rätta hjälpen. Samtidigt menar Bernehäll Claesson (2004) att föräldrarna i hennes 

studie ofta har upplevt att de varit tvungna att kämpa för sina rättigheter, vilket föräldrarna i 

vår studie också antyder. De har berättat att man behöver vara ganska aktiv och ligga på och 

ringa med mera för att få fram ett beslut: 

FB: […] Min son kan ju inte själv och det måste ju vara intresserade och aktiva 

vårdnadshavare för att man ska få del utav de rättigheter eller möjligheter som finns och 

framförallt så måste man vara pålästa, man måste vara påläst för att det är ingenting 

som erbjuds, upplever inte jag det som.  

Vi har sett att föräldrarna i studien är mycket drivna och aktiva i handläggningsprocessen, 

vilket tyder på det som Carlsson (2003) funnit i sin studie att om en klient själv tar initiativet 

eller tillåts lägga in sina egna hjälpönskemål så blir hen mer drivande och delaktig i 

processen. Föräldrarna i vår studie är oftast dem som tar initiativet till hjälpinsatser och 

kanske blir de på grund av det väldigt drivna och aktiva klienter. I och med att vi sett att 

föräldrarna månar mycket om att göra tillvaron så bra som möjligt för sina barn med 

funktionsnedsättning så kan engagemanget också tänkas bero på det som Bernehäll Claesson 

(2004) har funnit att föräldrar ofta upplever ett stort ansvar i att samordna saker kring sina 

barn.  

Vi har genom intervjuerna kunnat utläsa att barnets funktionsnedsättning i sig ibland bidrar 

till att föräldrarnas perspektiv i större utsträckning tillvaratas vid bedömningen. Detta handlar 

om de fall när barnets funktionsnedsättning leder till funktionshinder där kommunikationen 

begränsas så att de själva inte kan framföra sina åsikter. Föräldern får i de situationerna en 

makt gentemot handläggaren att ge större uttryck för sitt perspektiv. Det blir då naturligt att 

föräldrarna för barnets talan helt och hållet, vilket blir en möjlighet för dem att ge uttryck för 

sitt perspektiv:  

FC: Det är väl rätt så stor (förälderns roll) för min dotter har ju liksom inte riktigt 

begrepp om det själv, alltså hon hade aldrig... om någon hade satt sig bredvid henne och 

sagt; du kan ansöka om kontakt person och då hade liksom hon; mmm, vad då? aha det 

är en kompis, a men kompisar vill jag ha, men hon hade liksom inte förstått det liksom 

så, det hade hon inte. 
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Även om föräldrarna får ett större utrymme för sitt perspektiv i fall där barnet inte har 

förmåga att tala för sig själv, så har föräldrarna i studien visat en stor uppskattning för att 

handläggarna vänder sig direkt till barnet till exempel när en individuell plan görs. 

Föräldrarna har uttryckt att det är viktigt att inte bara prata över huvudet på barnet utan att de 

får vara med när det handlar om sådant som de har förmåga att säga något om, även om 

svaren kanske inte alltid hänger ihop med den ställda frågan: 

FB: [---] bara på sådant när vi har nätverksmöte då så… för nu de senaste gångerna så 

har min son varit med och då är det, så hon (handläggaren) pratar ju hela tiden till mitt 

barn och förklarar för honom […] för att det blir ju ofta när han är med att vi pratar över 

huvudet på honom tyvärr,  men det gör inte hon alls. Och förklarar för honom vad det är 

vi pratar om och så, så det är en helt underbar människa är det. [---] 

I den relationella makten skriver Swärd & Starrin (2006) att makt kan utövas både av dem 

som är överordnade och underordnade, samtidigt som dem utövar motstånd. Vi har i studien 

sett att föräldrarna ibland hamnar i underläge gentemot handläggaren i situationer där deras 

kunskap om barnet och vardagen ifrågasätts. En förälder ger ett exempel där hon hamnar i 

underläge till handläggarens tolkning av barnets beteende: 

FD: [---] ja men om jag säger då sitter hon (handläggaren) och inte känner barnet eller 

ungdomen eller vad jag ska säga och så ska hon skriva liksom hur han beter sig, men 

jag som förälder vet inget. [---] 

När handläggaren tolkar barnets förmågor annorlunda än föräldrarna visar det på det som 

Svensson et al. (2007) skriver om tolkningsföreträden eftersom handläggaren får makten att 

tolka vad barnets behov är då hon är den som avgör vad som ska skrivas ned i 

dokumentationen. I sammanhanget blir makten och tolkningsföreträdet för oss tydligt 

eftersom föräldern upplever det som att handläggaren tror sig veta mer om barnet. Det märks 

genom intervjuerna med föräldrarna att när handläggaren tror sig veta mer om barnet och hens 

funktionsnedsättning än föräldrarna själva så får föräldrarnas perspektiv mindre genomslag. 

Vilket i sin tur leder till att de kan behöva bevisa sin kunskap och försöka öka handläggarens 

förståelse genom diskussion.  

Franzén (2010) menar i det relationella maktbegreppet att om det finns makt så finns det 

motstånd och likaså om det finns motstånd så finns det makt. Motstånd har för oss varit 

ytterligare ett tecken på en viss makt i relationen mellan föräldrar och handläggare eftersom vi 

kunnat se ett motstånd från föräldrarnas sida. Det här motståndet kommer till uttryck på olika 
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sätt hos föräldrarna och ett exempel är när en förälder vägrar acceptera hur handläggaren 

formulerat vissa saker i en individuell plan. Föräldern tvingar handläggaren att skriva om 

formuleringen och ger inte ner sin åsikt. Det blir tydligt att föräldern tar makt genom att 

medvetet göra motstånd och således lättare får genomslag för sitt perspektiv. Handläggaren 

har enligt föräldern skrivit något som bidrar till att hon känner sig nedtryckt, vilket är något 

som Askheim (2007) lyfter i teorin om empowerment att professionella bidrar till att 

klienterna känner sig förtryckta.  För att kunna kämpa till sig makt skriver Askheim (2007) att 

klienterna måste ta upp en strid för att öka sin delaktighet, vilket föräldern i exemplet också 

gör genom att säga emot och inte acceptera det som handläggaren skrivit i den individuella 

planen: 

FD: Jag har nog diskuterat med henne och det var som den här sista individuella planen 

hon gjorde som jag bad henne göra om och tillslut så skickade hon, så hon bara suckade 

åt mig, ja jag accepterade liksom inte det. […] 

Makten påvisas således genom att vi ser ett motstånd, men som Franzén (2010) skriver så kan 

makten också ha en produktiv roll vilket vi sett under våra intervjuer. När kommunen inte 

verkställt vissa beslut har flera föräldrar anmält kommunen så att vite blivit ålagt och på så vis 

påverkat så att det skett förändringar i kommunen. Det tyder på att föräldrarna, på grund av 

kommunens makt att inte verkställa, blir produktiva och tar tag i problemet och gör så att 

verksamheten förändras. Något annat vi sett som hänger ihop med maktens produktiva roll, 

men som också kan kopplas till det som Payne (2008) skriver om empowerment är att makt 

inte kan ges till människor, utan man måste hjälpa dem att ta den. Föräldrarna har pratat 

väldigt varmt om de frivilligorganisationer som de deltar i och sagt att de genom 

frivilligorganisationerna fått information om hur de ska göra i situationer där de inte får 

genomslag för sitt perspektiv. Organisationerna har på så sätt bidragit till att de kunnat ta 

makt, vilket även påvisar det som Swain & Walker (2003) beskriver som att föräldrarna 

tillsammans besitter en kollektiv makt som även tvingar de professionella att lyssna till 

individuella röster. Vi har fått exempel där föräldrarna hjälpt andra föräldrar att ta makt 

genom att delge dem sina inskickade ansökningar som lett till bifall: 

FC: [---] sådant där som med min dotters färdtjänst då kunde jag liksom sprida det; a 

men gör så här, här har ni mitt underlag så liksom byt ut namnet eller gör vad som 

helst… om personen hade det precis likadant… det banade ju liksom en väg för de 

andra eller så bara genom att vi diskuterade, att man; jaha, så du har gjort så. [---] 
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När föräldrarna samarbetar och sedan agerar utifrån det så tillvaratas deras perspektiv i större 

utsträckning än vad det annars hade gjort. Även om organisationerna framför allt har varit ett 

ställe där man kan dela erfarenheter och känna gemenskap, så har de också varit viktiga 

eftersom föräldrarna fått del av mycket information genom att träffa andra föräldrar. 

Informationsbrist från kommunen har gjort det svårare att som förälder veta hur man ska göra 

för att få del av insatser, vilket gjort att organisationerna fått en roll att fylla den 

kunskapslucka som uppstått. Askheim & Starrin (2007) menar att organisationer som 

använder begreppet empowerment främst syftar på att styra över sin egen tillvaro genom att 

vara ett stöd för varandra, kämpa för att få säga sin åsikt och att få vara delaktig på samma 

villkor. Organisationerna föräldrarna berättat om under intervjuerna tycks ha en sådan 

funktion i deras liv, även om begreppet empowerment inte nämnts.   

Förutsättningar för tillvaratagandet av föräldrars perspektiv 

Genom våra intervjuer med föräldrar och handläggare har vi sett att bemötande och förståelse 

är något som kan bidra till eller försvåra att en bra relation uppstår mellan parterna. Att som 

professionell ha ett respektfullt bemötande gentemot sina klienter är något som Bernehäll 

Claesson (2004) framhåller som viktigt och samtliga intervjupersoner i vår studie har också 

betonat vikten av att familjen ska bemötas med respekt och lyhördhet. Liksom Benderix 

(2007) och Carlsson (2003) finner vi i vår studie att föräldrarna anses vara en viktig 

samarbetspartner och att ett bra bemötande och förståelse emellan parterna är avgörande för 

hur relationen kommer att fortskrida. Andra egenskaper som föräldrarna efterfrågar hos 

handläggare är kunskap om lagen och om funktionsnedsättningar, samtidigt som 

handläggaren ska ha insikt i att det är unika situationer i alla familjer och således individuella 

behov som ska tillgodoses. Detta har även handläggarna uppgett som något viktigt och 

väsentligt att tänka på och använda sig av i biståndsbedömningen. Då behoven är individuella 

får föräldrarnas perspektiv en större betydelse vid biståndsbedömning eftersom ingen annan 

kan berätta hur just deras familj har det hemma. Beroende på om föräldrarna har en god 

förmåga och vilja att återge sin situation kan avgöra hur man blir bemött och vilken hjälp man 

i slutändan får: 

FA: Jag tycker att det är att lyssna och försöka förstå… enligt berättelsen om familjen 

kunna få se familjen som den är, och inte fatta beslut typ efter bara sina teoretiska 

kunskaper. Alla familjer är olika och det bästa är att kunna se behoven hos familjen 

även om ni bara sitter på andra sidan skrivbordet och där sitter någon annan som 

berättar. Inte alla är bra berättare, inte alla berättar om allt som en handläggare behöver 
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veta, för man måste ju öppna sig och det är ju ganska privat att berätta om att någonting 

inte fungerar i familjen. 

Något som handläggarna tycker kan vara både en svårighet, men som också kan underlätta 

tillvaratagandet av föräldrars perspektiv är i vilken utsträckning föräldrarna bearbetat att de 

fått ett barn med funktionsnedsättning. Det tyder på att handläggarna har en föreställning om 

att föräldrarnas samarbetsvilja beror på i vilken utsträckning de har accepterat barnets 

funktionsnedsättning. Ju mer föräldrarna bearbetat sin situation desto lättare anser 

handläggarna att samarbetet blir, vilket i sin tur gör det lättare att komma fram till de bästa 

insatserna för barnet:  

HC: [---] Och sedan underlättar det ju när föräldrarna har kommit så långt i sin egen 

bearbetning så att de vill det bästa, så det är ju naturligtvis en sorg, en bitterhet hos 

många att inte få ett friskt barn om man nu ska kalla det så. Det tar tid för många… det 

kan ju också falla under svårigheter; att möta de här [---] Men det underlättar ju när 

man har samarbetsvilliga föräldrar. 

Även en förälder har uttryckt att det spelar roll hur föräldrarna bearbetat situationen för hur 

mycket information man vill dela med sig av till handläggaren, eftersom det kan finnas 

skamkänslor eller liknande hos föräldrarna som gör att de inte vill öppna sig och berätta: 

FA: [---] Jag tycker att många har problem med det och sopar problemen under mattan 

och inte vill ta itu med det. Antingen för att det är en skam eller de skäms för mamman 

har ett funktionsnedsatt barn eller något sådant. Det är egentligen mycket som skulle 

behöva förändras i huvudet också hos dem som har sådant barn eller två, eller anhörig 

eller make eller vem som helst: som får insatser. Ni kan göra ert bästa om ni vet allt om 

situationen. 

Både handläggare och föräldrar i vår studie har visat på vikten av att föra en dialog och 

förhandla om vad som är behovet i familjen. Detta är någonting som Carlsson (2003) lyfter i 

sin studie och han menar att en hjälpprocess som präglas av dialog styr processen i en positiv 

riktning. När föräldrarna i vår studie får tillfälle att diskutera med handläggaren så får de en 

möjlighet att styra bedömningen mot sina önskemål. Dialogen gör att båda parterna tar del av 

varandras perspektiv samtidigt som de skapar en större förståelse för varandras åsikter, vilket 

underlättar ett samarbete dem emellan. Payne (2008) belyser att klienternas kunskap kan 

stärkas genom att dem får diskutera och säga sina åsikter, vilket vi tydligt sett i våra 

intervjuer. 
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En diskussion som ofta förs under handläggningsprocessen mellan handläggare och föräldrar 

är vad som är ett rimligt föräldraansvar. Flera handläggare nämner åldersgränsen på 12 år där 

föräldraansvaret anses minska efter den åldern, vilket gör det möjligt att som förälder till 

exempel få mer avlastning. Avgränsningen på 12 år görs med tanke på att alla föräldrar har ett 

relativt stort ansvar för sina barn fram till dess och det handlar om att jämföra med barn i 

samma ålder utan funktionsnedsättning: 

HA: [---] Alltså barn som är i 5-års ålder behöver ju förälder oavsett 

funktionsnedsättning, men barn som är över 12 år börjar ju då själv ska försöka göra 

saker och ting själv och då kan man eller då kanske man inte kan lägga på föräldrarna 

lika mycket utan man ska istället hjälpa barnet att frigöra sig, och då kan det vara bättre 

att exempelvis bevilja ledsagning till aktivitet istället för att ge avslag för att man tycker 

att föräldrarna ska göra det. Så tänker vi lite där… däremot om det är ett barn på 7 år 

som ska gå och simma, då ligger det ju mer på föräldraansvar att se till att barnet få 

komma, för att det gör man ju var sig barnet har funktionsnedsättning eller inte, så är 

det föräldraansvar. 

Det framkommer dock i en intervju att föräldern fortfarande har ett stort ansvar trots att barnet 

är över 18 år: 

FD: [---] ja, men man har ett föräldraansvar, ja men vad är ett rimligt föräldraansvar… 

jag anser att det inte är rimligt att du inte kan åka ner till ICA och handla när du har en 

tjugoåring hemma [---] Och då sitter en LSS-handläggare som tycker att det är liksom 

helt normalt, det får man liksom räkna med att det får du ha som förälder, att man 

ställer ju upp för sina barn. [---] 

När delade meningar om vad som är ett rimligt föräldraansvar uppstår mellan parterna blir det 

tydligt att handläggaren som Svensson et al. (2008) skriver genom sin makt får ett 

tolkningsföreträde. Handläggaren har således makten att tolka vad som är ett rimligt 

föräldraansvar. Därmed försvårar handläggarens tolkningsföreträde att föräldrarnas perspektiv 

tillvaratas vid biståndsbedömningen och diskussioner uppstår. När vi sett att diskussioner 

uppstått för att föräldrar och handläggare är oeniga om något har vi kunnat iaktta det 

Svensson et al. (2008) beskriver som att konflikter uppstår i situationer där 

tolkningsföreträdet utmanas. 

De intervjuade handläggarna anser att det inte bör finnas något motsatsförhållande mellan 

barnets behov och föräldrarnas behov och att föräldrar därför inte generellt sett söker insatser 
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som är till nackdel för barnet. Men vissa gånger kan de uppleva att det är svårt att fatta rätt 

beslut om föräldrarna till exempel ansöker om mycket korttidsvistelse och barnet således får 

vara mycket hemifrån. Handläggarna anser att det blir svårt eftersom dem ser att föräldrarna 

har behovet, men att barnet blir lidande i och med att det får vara borta mycket från sina 

föräldrar och familjen: 

HD: Det handlar om det här med barnperspektivet då. Det kan ju kanske vara bra med 

korttidsvistelse i lite lagom omfattning för ett barn och det kan ju gynna föräldern också 

och kanske syskon i familjen och sådär, då kanske det gynnar allihop. Men sedan när 

det blir för mycket då kan jag som handläggare känna att nej nu börjar det bli svårt; ska 

barnet vara hemifrån ännu mer och ännu mer. 

Det har i studien blivit tydligt att föräldrarnas perspektiv visas en väldigt stor hänsyn vid 

bedömningen, till och med så stor att handläggarna ibland ifrågasätter om det verkligen är bra 

för barnet. Svårigheten i att lyssna mycket till föräldrarnas perspektiv märks i det tidigare 

nämnda citatet och även i det nedanstående: 

HE: [---] det är ett sådant exempel (mycket avlastning) kan jag tycka som gör det svårt 

att fatta rätt beslut, för man vet inte om man gör det sämre för barnet på längre sikt och 

det får man aldrig veta kanske; hur det blev sedan om 5-10 år, följden av eller 

konsekvensen av att jag fattade ett beslut som var i förälderns önskemål egentligen. 

För att handläggaren ska kunna fatta ett så bra beslut som möjligt för barnet och familjen så 

inhämtas, under handläggningsprocessen, även information från andra aktörer runt barnet. Det 

kan vara exempelvis intyg från barnhabiliteringen, läkarintyg, psykologutlåtande, information 

om hur barnet fungerar i skolan och i andra verksamheter där barnet är på fritiden. 

Informationsinhämtandet bidrar till att handläggarna kan göra en bättre bedömning av 

behovet när dem vet hur barnet fungerar i andra miljöer. Samtidigt som den inhämtade 

kunskapen enligt Svensson et al. (2008) bidrar till att handläggarna får ett större 

handlingsutrymme att göra biståndsbedömningen inom. De kan dock inte samla in hur mycket 

information som helst, utan det baseras på vilken insats ansökan gäller och vad handläggaren 

anser sig behöva för att få en tillräcklig bild av barnet. En del av den information som 

handläggarna samlar in blir ett underlag för hur man ska arbeta kring barnet i LSS-

verksamheten. Föräldrarna anser att det är positivt att handläggarna inhämtar sådan 

information då dem får en bredare bild av barnets förmågor. Samtidigt som vi utifrån 

intervjuerna kan se att systemet är uppbyggt på så vis att det är nödvändigt att styrka barnets 
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tillhörighet till någon av de tre personkretsarna i LSS, eftersom insatserna endast kan ges till 

dem som omfattas av lagen. Därför måste intyg från de medicinska experterna lämnas in för 

att handläggaren ska kunna bedöma personkretstillhörigheten och i det sammanhanget 

begränsas tillvaratagandet av föräldrarnas perspektiv: 

HC: Alltså det som är allra viktigast i första skedet det är en psykologbedömning och en 

diagnos, därför att det är ju det vi bedömer personkretstillhörigheten på och det kan vi 

inte göra själva, utan det måste vi ha ett läkarutlåtande, ett psykologutlåtande, en 

medicinsk bedömning och har jag inte det så kan jag inte gå vidare, jag måste kunna 

göra en personkretsbedömning först. Så på det viset så blir det ju det viktigaste 

dokumentet i ett inledningsskede och sedan kan jag nog tycka att all information är lika 

viktig. 

När det gäller personlig assistans får de olika intygen en större betydelse än föräldrarnas eget 

perspektiv, eftersom det kan finnas ett ekonomiskt intresse hos föräldrarna om dem väljer att 

verkställa beslutet själva. Handläggarna har det i åtanke vid bedömningen och de granskar 

därmed föräldrarnas utsagor mer kritiskt vid ansökan om personlig assistans. Även när 

familjen ansöker om ledsagning och till exempel vill ha ett syskon som ledsagare så kan 

handläggarna anse att barnet vid ledsagning ska ha utbyte av någon annan person och inte sitt 

syskon. Handläggarna lyssnar då mindre på föräldrarnas åsikter. Handläggarnas 

tolkningsföreträde blir återigen tydligt eftersom de avgör vad lagen säger och de avgör även 

vad insatsen innebär, samt i vilken utsträckning föräldrarna har ett ekonomiskt intresse i 

själva insatsen. Enligt Svensson et al. (2008) så bidrar ekonomiska aspekter och 

administreringsfaktorer i kommunen till att handläggarna inte bara kan vara medmänniskor, 

utan de måste också tänka på organisationen, vilket gör att de blir begränsade i sitt 

handlingsutrymme. 

Att handläggaren samlar in information från andra verksamheter kan ibland leda till 

svårigheter i bedömningen. Det händer när den insamlade informationen inte stämmer helt 

överens med förälderns perspektiv. På grund av detta kan man som förälder känna sig 

ifrågasatt då handläggaren inte lyssnar i samma utsträckning när olika berättelser lämnas om 

barnet. Ett exempel ges av en förälder då hennes barn har svårigheter att klara av 

matsituationen hemma, medan det på korttids inte är några problem alls enligt handläggaren. 

Föräldern blir då tvungen att hävda sina upplevelser av hur barnet beter sig hemma, vilket 

upplevs som krävande och påfrestande. Återigen kan vi se det som Bernehäll Claesson (2004) 
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lyfter upp om att ständiga utfrågningar och upprepat berättande om barnets svårigheter är ett 

krävande och mödosamt arbete för föräldrar, samtidigt som det för utomstående är svårt att se.   

Något vi sett genom våra intervjuer är att kommunerna ibland tycks ha svårt att verkställa 

vissa beslut. Det kan vara så att handläggarna tagit till sig föräldrarnas perspektiv, men sedan 

blir insatsen inte verkställd på grund av att lämplig personal fattas när det gäller ledsagare 

eller kontaktperson. Och i vissa kommuner har det framkommit att verkställigheten över 

huvud taget inte finns för exempelvis gruppboende. Detta försvårar att föräldrarnas perspektiv 

tillvaratas eftersom de inte får den insats de begärt och deras behov blir inte tillgodosedda. Då 

är det oftast handläggaren som får sitta emellan i den konflikten där verkställigheten saknas 

eller inte sker, eftersom hen är ingången till kommunen och det finns kanske ingen 

verksamhetschef att vända sig till: 

FC: Ja, fast det ligger ju, alltså hon är ju ändå budbäraren, LSS-handläggaren är ju ändå 

den som säger; nej, men vi kan inte... då är det ju henne som frustrationen går ut över, 

tyvärr… för jag vet inte ens… när det inte finns någon verksamhet, vem ska jag bli 

irriterad på? 

Beroende på hur handläggarna använder sitt handlingsutrymme så ökar eller minskar 

föräldrarnas möjligheter att få igenom sina önskemål, flera handläggare pratar om att de kan 

göra lite olika bedömningar även om dessa i grunden blir de samma. I våra intervjuer med 

handläggarna fick vi exempel på detta då de pratade om att de var olika generösa med timmar 

gällande personlig assistans och ledsagning. Svensson et al. (2008) skriver om att traditioner i 

organisationen kan påverka hur handlingsutrymmet används av socialarbetaren. Handläggarna 

uttryckte att de ibland upplevde sig mer generösa eller mindre generösa med timmar när de 

jämförde sig med kollegor i andra kommuner. Traditioner i de olika kommunerna gällande 

hur generösa man är med antal timmar är därför något som kan påverka bedömningen:  

HC: Alltså att vi är olika människor tänker jag och olika kommuner och hur… ah 

litegrand kanske hur generös man har varit tidigare i kommunen, att det på något sätt 

hänger kvar. För det är ju så med lagar att vi kan ju inte ge mindre än vad lagen säger, 

men vi har rätt att ge mer än vad lagen säger. [---] 

Utifrån traditioner i kommunerna och handläggarens handlingsutrymme påverkas således 

omfattningen av insatserna när det gäller hur många timmar man får för personlig assistans 

och ledsagning. Om en handläggare är givmild med assistanstimmar får föräldrarna en större 

möjlighet att få det antal timmar de vill ha än om handläggaren är begränsad i sitt 
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handlingsutrymme, vilket då försvårar att man lyssnar på det behov som föräldrarna anser 

finnas. Föräldrarnas perspektiv tillvaratas mindre eftersom handläggarna lyssnar mer till 

traditionerna inom organisationen än till behovet som familjen uttrycker, samtidigt som 

handläggaren är begränsad i sitt handlande. En handläggare anser sig vara mer frikostig med 

ledsagningstimmar, men också mer begränsad när det gäller assistanstimmar: 

HA: [---] Och vad jag känner då att jag är mer frikostig med det är ledsagartimmar att 

bevilja det till unga människor som är i tonåren [---] Men jag tror att jag är återhållsam 

när det handlar om personliga assistanstimmar mer, och det tror jag att alla mer eller 

mindre är idag, eftersom vi har fått till oss att det ska vi vara [---]  

En av de intervjuade föräldrarna nämnde under intervjun att handläggarna har ekonomin i 

ryggen, vilket är ett tydligt exempel på det vi tagit upp tidigare som Svensson et al. (2008) 

skriver om handläggares handlingsutrymme. Föräldern har dock en viktig poäng då hon 

uttryckte att det ändå måste vara det individuella behovet som styr vad som ska ges:  

FC: [---] Sedan vet jag vet ju att det handlar om pengar och det handlar om annat, men 

liksom... det är beslut som rör en individ och då måste de också vara individanpassade 

så att de ska utgår från hennes behov och från hur hon har det, att hon ändå ha det så bra 

som möjligt.  

AVSLUTANDE DISKUSSION 

Syftet med studien har varit att beskriva och förstå föräldrars perspektiv vid 

biståndsbedömning för barn enligt LSS (1993:387). Genom att analysera föräldrarnas och 

handläggarnas relation har vi kunnat få en större förståelse om innebörden av föräldrars 

perspektiv, hur deras perspektiv tillvaratas under handläggningsprocessen och vad som 

möjliggör eller begränsar tillvaratagandet av föräldrarnas perspektiv. De resultat vi fått fram i 

studien har i flera fall sammanfallit med resultat från tidigare forskning inom området.  

Vi fann genom studien att föräldrars perspektiv blir en ingång till familjen och att föräldrarna 

är en viktig informationskälla vid biståndsbedömningen eftersom det främst är föräldrarna 

man lyssnar till som handläggare för att fånga in barnets och familjens behov. Föräldrarnas 

perspektiv har enligt intervjupersonerna inneburit att företräda barnets behov, återge sitt eget 

och hela familjens behov. Vi har sett att föräldrarnas perspektiv ofta tillvaratas i stor 

utsträckning vid biståndsbedömningen, till och med så mycket att handläggarna ibland 

upplever att det går ut över barnperspektivet. Tillvaratagandet av föräldrarnas perspektiv kan 

variera beroende på vilken insats ansökan gäller, vilket föräldraansvar som är rimligt och 



 

40 

 

vilket handlingsutrymme handläggarna har. Under studien såg vi att makt existerade i 

relationen mellan handläggare och föräldrar, men att den kunde förflyttas och förändras under 

biståndsbedömningens gång.  

I ett inledningsskede kan vi se att föräldrarna har makten att bestämma vilken insats barnet 

ska ha eftersom LSS (1993:387) bygger på att ansökan om en insats ska göras frivilligt av den 

som har behovet. Genom lagen blir därför handläggarnas handlingsutrymme begränsat då de 

inte kan utreda något annat än det som föräldrarna ansöker om. Men samtidigt för att 

föräldrarna ska få del av insatserna så måste dem vara beredda att dela med sig av sitt privata 

familjeliv, vilket föräldrarna kanske inte alltid vill eller känner för. Detta kan tyckas vara 

oförenligt med det Bergstrand (2012) skriver gällande målsättningarna med LSS (1993:387) 

om att tillförsäkra personlig integritet för den enskilde, eftersom föräldrarna blir tvungna att 

släppa på sin integritet och berätta om sitt liv för att handläggaren ska kunna göra en 

bedömning av behovet. 

Vi har sett att föräldrarna gör en ansökan med förhoppning om att insatsen ska ge barnet så 

bra förutsättningar som möjligt, eftersom barnet genom insatserna får möjlighet till 

självständig utveckling och att umgås med kompisar på egen hand. Att föräldrarna vill det 

bästa för sina barn är något som även Brodin (2008) lyfter som en anledning till att föräldrar 

förr lämnade barnen på institution då dem ville att barnen skulle få den bästa specialistvården 

och därmed ett bättre liv. Förr hade experterna ett stort inflytande över föräldrarnas val att 

placera barnen på institution då de som Graninger & Lovén (1994) skriver vid fastställandet 

av barnets diagnos kunde ge råd till föräldrarna att de med detsamma skulle placera barnet på 

institution. Även om föräldrarna idag har mer makt att bestämma vilken insats barnet ska ha 

och de utgör en viktig informationskälla för handläggarna, så blir det ändå tydligt att experter 

på området såsom till exempel läkare, psykologer och arbetsterapeuter har en avgörande 

betydelse vid bedömningen då deras intyg är nödvändiga för att få rätt till den begärda 

insatsen. Samtidigt kan vi se att lagen är uppbyggd på ett sådant sätt att kontroll behövs för att 

endast de som verkligen är berättigade insatser och har behovet ska kunna få hjälp, vilket är 

ett tankesätt som funnits länge i välfärdssystemet och blir tydligt i det som Lindqvist (2012) 

skriver om ovärdiga och värdiga fattiga gällande institutionerna i början på 1900-talet. 

Förr i tiden hade institutionerna en beskyddande roll för barnen (Ineland et al. 2009) vilket 

gjorde att samhället i stort sett helt tog bort ansvaret från föräldrarna när barnen placerades på 

institution. Idag har insatserna i LSS (1993:387) för föräldrarnas del ett syfte att avlasta dem 
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(Bergstrand 2012) och därigenom kan vi se att föräldraansvaret blivit större i jämförelse med 

hur det var förr. Föräldrarna förväntas idag att ta hand om sina barn, men kan vid behov få 

stöd och avlastning. Studien har också visat att föräldraansvar är något som har en stor 

betydelse och leder till många diskussioner mellan handläggare och föräldrar. Det tycks 

finnas olika uppfattningar om vad ett rimligt föräldraansvar är och handläggaren är ofta den 

som har rätten att tolka hur långt det sträcker sig. Även om vi sett att både handläggare och 

föräldrar har makt i relationen så blir tydligt att handläggaren är den som i ett slutskede ändå 

besitter makten. Det märks som Thomassen (2007) skriver att det fortfarande finns en 

tradition inom välfärdsstaten att professionella är de som vet bäst, vilket vi ser genom det 

Börjesson & Palmblad (2003) beskriver som att de professionella förväntas vara expert på de 

problem som de har att göra med. Det är dock inte helt problemfritt bara för att handläggarna 

har den slutgiltiga makten, utan föräldrarna tar upp en strid och kämpar för att få del av de 

insatser som de tror passar bäst för familjen. Vad som är ett rimligt föräldraansvar tycks vara 

ett väldigt diffust ämne och som en handläggare uttryckt så är man alltid förälder oavsett 

barnets ålder. Föräldraansvar kan tolkas på många olika sätt och man kan ifrågasätta om en 

handläggare verkligen vet bättre än en förälder vad som är ett rimligt ansvar. Det vore 

intressant att ytterligare studera vilka uppfattningar som finns hos handläggare och föräldrar 

när det gäller föräldraansvar, samt fördjupa sig i vilka skillnader som finns.   

Till skillnad, från det som Socialstyrelsen (2005) funnit i sin rapport om att 

handläggningsprocessen upplevs som byråkratisk och utdragen, har vi sett att föräldrarna ändå 

verkar tycka att LSS-handläggningen är ganska oproblematisk. Däremot har vi fått kännedom 

om att försäkringskassan upplevs som en trög instans som bygger mycket på insamlande av 

intyg och under handläggningsprocessen träffar handläggaren nästan aldrig föräldrarna, utan 

kommunikation sker främst via telefonsamtal. Det har visat sig att föräldrarna ofta upplever 

inlämningen av de intyg som försäkringskassan begär som en onödig process, eftersom 

samma intyg måste lämnas in med jämna mellanrum. Detta är något som väckt våra tankar då 

det istället för att avlasta föräldrarna leder till merarbete för dem. Det är en fråga värd att 

reflektera över varför ingen förälder i vår studie upplevt försäkringskassans system som 

positivt. Kanske beror det delvis på försäkringskassans kontrollerande funktion där de 

ständigt kräver intyg på att behoven fortfarande finns? Försäkringskassan har i studien blivit 

ett tydligt exempel på att hjälp och kontroll fortfarande är sammanvävda när individer ska ta 

del av välfärdsstatens tjänster. Detta har länge återspeglats i välfärdssystemet och påvisas i det 

Lindqvist (2012) skriver om att samhällets ambition med välfärden, under första halvan av 
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1900-talet, var att stödja och hjälpa men också att kontrollera individerna. Det vore därför 

intressant att göra vidare studier där man tittar närmare på relationen mellan handläggare på 

försäkringskassan och föräldrar till barn med funktionsnedsättning.  

En intressant slutsats vi gjort utifrån studien är att föräldrarna ofta blir som en samordnare 

kring sitt barn. Att ha den funktionen har föräldrarna beskrivit som tidskrävande och 

påfrestande, vilket även Bernehäll Claesson (2004) påvisat i sin avhandling. Det kan också 

finnas en risk med den samordnande roll som föräldrarna har idag och de krav som följer av 

den, eftersom påfrestningarna skulle kunna göra att föräldrarna till slut inte orkar ta hand om 

sina barn och då tvingas lämna över ett större ansvar för omvårdnaden till samhället. Detta i 

sin tur skulle kunna bidra till ett återskapande av permanent institutionsvård för barn med 

funktionsnedsättningar. Då den samordnande rollen har en stor inverkan på föräldrarnas liv 

och hur familjen fungerar vore det intressant att närmare studera om samhället skulle kunna 

överta den funktionen från föräldrarna, samt vad föräldrarna själva anser vore en bra lösning.  

Som en avslutande reflektion vill vi poängtera att det genom studien märkts att föräldrarna 

känner ett stort ansvar för att göra livet så bra som möjligt för sitt barn och sin familj. En 

förälder sade i en intervju att ”Ett bra liv förutsätter att föräldrarna är rätt så aktiva och själva 

söker för insatser, för stöd, för hjälp”, vilket påvisar den inställning vi sett hos föräldrarna och 

de krav som föräldrarna upplever sig ha. 
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BILAGA 1 – Intervjuguide LSS-handläggare 

 

Tema 1 - Bakgrundsinformation: 

1. Kön  Man □ Kvinna □ 

2. Ålder? 

3. Vilken utbildning/utbildningar har du? 

4. Berätta lite om din yrkesbakgrund.  

 Hur länge har du arbetat som LSS-handläggare? 

5. Vilken kompetens tycker du är viktig för personal som handlägger LSS ärenden? 

 Varför? 

 

Tema 2 - Handläggningsprocessen: 

Hur går biståndsbedömningen till i ett LSS ärende som rör barn? 

1. Vilka moment ingår? 

2. Hur inhämtas information och från vem? 

 Vad är det för information ni får från föräldrarna och hur hanterar ni den? 

3. Vilka lagar, riktlinjer, metoder och system följer ni?  

4. Vad baseras bedömningen på? 

 Vilken information vägs in när biståndsbedömningen görs? 

 Vad brukar väga tyngst och vad är mindre viktigt? 

 Hur kommer det sig? 

 Vem avgör vad som är behovet i familjen och vilka insatser som är passande?  

5. Skiljer sig bedömningen åt mellan olika former av ärenden?  

 Om ja – på vilket sätt och varför? 

6. Vilka är de största svårigheterna med biståndsbedömning för barn och finns det något 

som underlättar? 

7. Har ni någon arbetsgrupp där ni kan diskutera ärenden?  

 Om ja – när görs det och vad är syftet med det? 

8. Tror du att olika biståndshandläggare skulle handlägga ett och samma ärende på 

samma eller olika sätt? 

 Kan du ge exempel? 

Vad tror du bidrar till att samma ärende handläggs på samma eller olika sätt?  
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Tema 3 - Föräldrarna och deras perspektiv: 

Tycker du att det finns något behov av att ta hänsyn till föräldrars perspektiv vid 

biståndsbedömningar för barn enligt LSS? 

 Om nej – varför inte? 

 Om ja – vad är föräldrars perspektiv för dig? 

 Varför behöver man ta hänsyn till föräldrars perspektiv och hur kan det göras vid 

biståndsbedömning? 

 Borde det finnas med i lagen? 

 

1. Hur tror du föräldrars perspektiv tillvaratas generellt sett i biståndsbedömningen av 

LSS ärenden som rör barn?  

 Varför tror du det är så? 

2. Hur hanterar du föräldrarnas perspektiv när du gör en biståndsbedömning? 

 Vilka problem eller möjligheter ser du eller har du mött i detta? 

3. Vad gör du om barnet inte är nöjd med beslutet? 

4. Vad gör du om föräldrarna inte är nöjda med beslutet? 

5. Händer det någon gång att föräldrarnas perspektiv går emot det du/ni bedömer vara 

det bästa för barnet? 

 Om ja – Kan du ge exempel? 

 Vad gör man då? 

 

Tema 4 - Övrigt:  

Har du något mer du vill tillägga eller som du tycker att vi borde ta med oss i vårt fortsatta 

arbete med examensarbetet? 
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BILAGA 2 – Intervjuguide föräldrar 

 

Tema 1 - Bakgrundsinformation:  

1. Kön  Man □ Kvinna □ 

2. Ålder? 

3. Hur ser din familj ut? 

 Hur gammalt är ert barn som har insatser enligt LSS och vilken 

funktionsnedsättning har hen? 

4. Hur ser en vanlig vecka ut hos er? 

5. Hur länge har ni fått insatser enligt LSS och vilka insatser är det?  

6. Får ni stöd och hjälp från någon annan i vardagen? (anhöriga eller liknande) 

 Om ja – vem och vad får ni hjälp med? 

 Om nej – känner ni att ni behöver det? 

Tema 2 - Kontakten med olika aktörer inom välfärdssystemet: 

1. Vilka myndigheter har ni kontakt med när det gäller ert barn? 

 Vad gör de olika myndigheterna för er? 

2. Hur upplever ni dessa kontakter?  

 Varför positivt eller negativt? 

 Finns det något som kan vara problematiskt? 

3. Vilken roll har ni i kontakten med de olika myndigheterna? 

4. Har dessa myndighetskontakter förändrats över tid? 

 Om ja – Hur har de förändrats? 

- Vad har gjort att de förändrats? 

5. Har ni kontakt med några frivilligorganisationer eller föreningar? 

 Om ja – hur upplever ni den kontakten? 

- Varför väljer ni att ha kontakt med dessa organisationer/föreningar? 

 Om nej – skulle ni vilja ha det? I så fall varför? 

 Tema 3 - Föräldraperspektiv vid handläggningen av LSS: 

1. Hur gick det till när ni sökte insatser enligt LSS? 

 Varifrån fick ni informationen? 

 Hur togs första kontakten med handläggaren? 

 När har ni annars kontakt med handläggaren? 
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 Har kontakten förändrats över tid? 

          Om ja – hur har den förändrats? – Vad har gjort att kontakten förämdrats? 

2. Vilken roll har ni vid bestämmandet av behov och vid val av insats? 

3. Känner ni att ni blir lyssnade på i mötet med LSS-handläggaren? (Gällande behov, val 

av insats). 

 Om ja – på vilket sätt? 

 Om nej – varför inte? 

4. Uppstår det någon gång oenighet med handläggaren? 

 Om ja – När? Hur? Hur löser ni det? 

5. Känner ni er nöjda eller missnöjda med ett beslut? 

 Vad gör ni när ni blivit missnöjda? 

 Vart vänder ni er? 

6. Vad är en bra handläggare för er? 

 Vilken kompetens är viktig? 

7. Vad anser ni om insatserna ni har och de insatser som erbjuds? 

 

Tema 4 - Övrigt: 

Har du något mer du vill tillägga eller som du tycker att vi borde ta med oss i vårt fortsatta 

arbete med examensarbetet? 
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BILAGA 3 – Brev till LSS-handläggare 

 

 

 

Hej!  

 

Vi, Anna Berggren och Aleksandra Karlsson, är två socionomstudenter som går sjätte 

terminen på Socionomprogrammet vid Linnéuniversitet i Växjö. I utbildningen ingår det att 

skriva ett kandidatexamensarbete som innebär att man ska göra en vetenskaplig undersökning. 

Denna undersökning kommer att resultera i en färdig uppsats som presenteras i juni 2013 och 

den kommer publiceras som en offentlig handling på http://lnu.diva-portal.org.  

 

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om vilken betydelse föräldrars perspektiv har 

vid biståndsbedömning för barn enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

 

Vi avser att göra tio enskilda intervjuer. Fem tänker vi genomföra med handläggare och fem 

med föräldrar till barn som har insatser enligt LSS. Därför vi vill fråga Er om Ni vill 

medverka i vår studie. Intervjun spelas in och genomförs utifrån en intervjuguide. Den 

beräknas ta ca.1 timme och kommer förslagsvis att genomföras på Er arbetsplats under 

nästkommande veckor.  

 

Deltagandet är frivilligt och Ni får när som helst under intervjun avbryta utan att ange skäl för 

detta. Vi kommer att avidentifiera namn, organisation och kommun ni jobbar i och all 

information vi får del av kommer att behandlas konfidentiellt. Insamlat material kommer 

endast att användas för studiens syfte och inspelat material, samt utskrifter kommer att 

förstöras efter uppsatsens godkännande. 

 

Angelika Thelin, adjunkt och doktorand vid Linnéuniversitetet, är ansvarig handledare för 

vårt examensarbete och vid frågor är du välkommen att kontakta henne på telefon 0470-76 74 

96. 

 

För mer information eller om du vill medverka kontakta gärna oss senast tisdag 23 april: 

 

Anna Berggren    Aleksandra Karlsson 

Tel. 073-800 24 77    Tel. 070-656 40 92 

E-post: aberz09@student.lnu.se       E-post: ak222bs@student.lnu.se  

 

 

 

 

http://lnu.diva-portal.org/
mailto:aberz09@student.lnu.se
mailto:ak222bs@student.lnu.se
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BILAGA 4 – Mail till ordförande/kontaktperson i förening/organisation 

 

 

 

Hej! 

 

Vi, Anna Berggren och Aleksandra Karlsson, är två socionomstudenter som går sjätte 

terminen på Socionomprogrammet vid Linnéuniversitet i Växjö. I utbildningen ingår det att 

skriva ett kandidatexamensarbete som innebär att man ska göra en vetenskaplig undersökning. 

Denna undersökning kommer att resultera i en färdig uppsats som presenteras i juni 2013 och 

den kommer publiceras som en offentlig handling på http://lnu.diva-portal.org.  

 

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om vilken betydelse föräldrars perspektiv har 

vid biståndsbedömning för barn enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

 

Vi avser att göra tio enskilda intervjuer. Fem tänker vi genomföra med handläggare och fem 

med föräldrar till barn som har insatser enligt LSS.  

 

Vi vänder oss till dig som ordförande eller kontaktperson i en handikappförening då vi hoppas 

att du kan hjälpa oss att dela ut information om vårt examensarbete till föräldrar till barn som 

har insatser enligt LSS. Om du har möjlighet får du gärna vidarebefordra det bifogande brevet 

till föräldrar som du tror kan vara aktuella för vår studie. Vi kan också skicka brevet i 

utskrivet format per post till dig om du anser att det är ett bättre sätt att nå föräldrarna.  

Har du några frågor eller möjlighet att hjälpa får du gärna kontakta oss: 

 

Anna Berggren    Aleksandra Karlsson 

Tel. 073-800 24 77    Tel. 070-656 40 92 

E-post: aberz09@student.lnu.se       E-post: ak222bs@student.lnu.se 

 

Angelika Thelin, adjunkt och doktorand vid Linnéuniversitetet, är ansvarig handledare för 

vårt examensarbete och vid frågor är du också välkommen att kontakta henne på telefon 

0470-76 74 96 eller e-post angelika.thelin@lnu.se. 

 

 

 

 

 

 

 

http://lnu.diva-portal.org/
mailto:aberz09@student.lnu.se
mailto:ak222bs@student.lnu.se
mailto:angelika.thelin@lnu.se
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BILAGA 5 – Brev till föräldrar 

 

 

 

Hej! 

 

Vi, Anna Berggren och Aleksandra Karlsson, är två socionomstudenter som går sjätte 

terminen på Socionomprogrammet vid Linnéuniversitet i Växjö. I utbildningen ingår det att 

skriva ett kandidatexamensarbete som innebär att man ska göra en vetenskaplig undersökning. 

Denna undersökning kommer att resultera i en färdig uppsats som presenteras i juni 2013 och 

den kommer publiceras som en offentlig handling på http://lnu.diva-portal.org.  

 

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om vilken betydelse föräldrars perspektiv har 

vid biståndsbedömning för barn enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

 

Vi avser att göra tio enskilda intervjuer. Fem tänker vi genomföra med handläggare och fem 

med föräldrar till barn som har insatser enligt LSS. Därför vill vi fråga Dig som förälder till 

ett barn med insatser enligt LSS om Du vill medverka i vår studie. Intervjun spelas in och 

genomförs utifrån en intervjuguide. Den beräknas ta ca.1 timme och kan genomföras där ni 

önskar eller i en lokal på Linnéuniversitetet i Växjö, beroende på vad som känns bäst för er.  

 

Deltagandet är frivilligt och Du får när som helst under intervjun avbryta utan att ange skäl 

för detta. Allt material behandlas konfidentiellt och vi kommer avidentifiera materialet genom 

att inte skriva ut namn, ort eller annat som kan röja er identitet. Insamlat material kommer 

endast att användas för studiens syfte och förstörs efter uppsatsens godkännande. 

För mer information eller om du vill medverka kontakta gärna oss senast fredag 3 maj: 

 

Anna Berggren    Aleksandra Karlsson 

Tel. 073-800 24 77    Tel. 070-656 40 92 

E-post: aberz09@student.lnu.se       E-post: ak222bs@student.lnu.se 

 

Angelika Thelin, adjunkt och doktorand vid Linnéuniversitetet, är ansvarig handledare för 

vårt examensarbete och vid frågor är du också välkommen att kontakta henne på telefon 

0470-76 74 96 eller e-post angelika.thelin@lnu.se. 

 

 

 

 

 

 

http://lnu.diva-portal.org/
mailto:aberz09@student.lnu.se
mailto:ak222bs@student.lnu.se
mailto:angelika.thelin@lnu.se

