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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte var att undersöka i vilken mån handläggarna inom “Lagen om stöd och service 

för vissa funktionshindrade” (LSS) involverar barnen i deras utredningar om möjliga insatser 

och om de tänker på deras bästa vid beviljande av insatser. Undersökningen bygger på sju 

semistrukturerade intervjuer med LSS-handläggare som genomfördes i sex olika kommuner i 

Mellansverige. Det teoretiska perspektivet som använts har utgångspunkt i den ekologiska 

systemteorin, som är uppbyggd i nivåer som är sammankopplade. Nivåerna kallas mikro-, 

meso-, exo- och makrosystem. Studien har valt att fokusera på mikro- meso- och 

makrosystemen. Resultatet visade att LSS-handläggarna träffar majoriteten av barnen endast 

en gång vid utredning av insats. Det framkom även att handläggarna tolkar LSS-lagen olika, 

vilket gör att barnen och familjerna får olika förutsättningar beroende på var de bor. Studien 

kom fram till att tydliga riktlinjer inom arbetsrollen som socionom är viktigt, för att kunna 

samarbeta bättre mellan verksamheter samt enheter och kunna göra så att barnen får ett liv 

med god livskvalitet. Det framkom även att det finns en övertro på LSS-lagen bland andra 

enheter och organisationer.  

 

Nyckelord: Socialt arbete, LSS-lagen, barn, samarbete och delaktighet.   
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ABSTRACT 

The aim of the study was to investigate the extent to which the case managers within “the Act 

on Support and Service for certain people with disabilities” (LSS) involve the children in their 

investigation on possible actions and whether they think about their best interests in taking 

actions. The survey is based on seven semi-structured interviews with LSS case managers 

who were conducted in six different municipalities in central Sweden. The theoretical 

perspective used is based on the ecological system theory, which is built up in levels that are 

interconnected. The levels are called micro-, meso-, exo- and macrosystems. The study was 

chosen to focus on the micro-, meso- and macrosystems. The result showed that the LSS case 

managers met the majority of the children only once when investigating the interventions. It 

was also clear that the case managers interpreted the LSS law differently, which means that 

the children and families got different treatment depending on where they live. The study 

concluded that clear guidelines within the work role as social workers are important, in order 

to cooperate better between activities and units and to be able to make the children have a 

life of good quality. It also emerged that there is a reliance of the LSS Act among other 

entities and organizations. 
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1 INTRUDUKTION  

“Du kan nästan ingenting enligt andras sätt att värdera livet. Inte förstå, inte se, inte gå, inte 

prata. Kärleken till dig kommer alltid att göra ont. Samtidigt som den är stark och varm, finns 

en tung känsla i maggropen. Sorgen över det liv du inte fick. Det liv vi inte fick.” (Pella 2017). 

Detta är ord ur Anna Pellas dagboksanteckningar angående sin äldsta dotter som är född 

med flerfunktionsnedsättning. Pella (2017) skriver om alla olika kontakter familjen är i behov 

av, som till exempel handläggare, vårdbesök hos specialister, skolan, korttidshem etcetera. 

Att samordna alla dessa kontakter för att livskvalitén ska vara så hög som möjligt för barnet 

och familjen, är som ett heltidsjobb och tar väldigt mycket tid i anspråk. Pella (2017) 

beskriver även en händelse då en i personalen på ett familjeläger verkligen tog sig tid med 

deras dotter för att även hon skulle kunna delta i gruppaktiviteten de höll på med. Hon 

nämner även att hennes dotters assistenter talar direkt till flickan, trots hennes svårigheter 

att förstå, och undviker att prata över huvudet på henne. Detta väckte ett intresse hos 

författarna till studien för att undersöka hur samverkan går till mellan handläggare inom 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och andra professioner och även 

hur handläggarna involverar barnet i beslut som rör dem.     

Socialstyrelsen (2017) skriver att människor som har funktionsnedsättning ofta anger att de 

inte har en lika bra hälsa som övriga befolkningen. Personer med funktionsnedsättning 

riskerar ofta att ha sämre utgångspunkter och omständigheter för att kunna ha en god hälsa. 

Detta beror till exempel på att de har ett litet inflytande, att deras ekonomiska situation oftast 

är otrygg, samt otillräcklig tillgänglighet, till exempel i lokaltrafiken, i skolor, på 

arbetsplatser, restauranger och affärer. Detta leder till ett försämrat välmående och 

livskvalitet. För att kunna ha en bättre hälsa har aktiviteter som utförs med andra, samt stöd i 

vardagslivet en stor betydelse. Enligt Socialstyrelsen (2017) är ett nedsatt psykiskt 

välbefinnande betydligt vanligare hos individer som har en funktionsnedsättning, i 

jämförelse med resten av invånarna och att det framförallt är de som har någon form av 

rörelsehinder som är i riskzonen att uppleva ett försämrat psykiskt välbefinnande. 

1.1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Ehliasson, Ericsson och Bengtsson-Tops (2015) förklarar i sin undersökning att politikerna 

har stiftat lagar som bestämmer hur vården och stödåtgärderna ska användas för att 

människor med funktionsnedsättning ska få service och stöd. I Sverige instiftades LSS som 

omfattar endast vissa personer med funktionsnedsättning, dessa är människor som har en 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd enligt Riksdagen (2018). Det kan 

även vara vuxna individer som på grund av våld eller sjukdom fått en hjärnskada som är 

omfattande och bestående och utgör ett begåvningsmässigt funktionshinder. Lagen 

innefattar dessutom personer med andra beständiga funktionshinder oavsett om de är 

fysiska eller psykiska som tydligt inte beror på normalt åldrande förutsatt att de är 
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omfattande och leder till stora bekymmer för individen i det dagliga livet och som därmed 

har ett betydande behov av stöd eller service. LSS har som syfte att individer med 

funktionsnedsättningar som är omfattande och varaktiga ska få stöd för att uppnå goda 

levnadsvillkor och kunna leva som andra människor skriver Socialstyrelsen (2014). Syftet 

med LSS är att insatserna ska möjliggöra för individen att kunna leva som andra och de 

huvudsakliga principerna som lagen står för är att personen med funktionsnedsättning har 

rätt till självbestämmande, kunna påverka sin egen situation, delaktighet, kontinuitet, 

helhetsbild samt tillgänglighet skriver Riksdagen (2018). När det gäller tillgänglighet handlar 

det om övergripande åtgärder i samhället framhåller Socialstyrelsen (2014) och fortsätter 

med att förklara att alla verksamheter har ett ansvar för att till exempel göra allmänna 

kommunikationsmedel, lokaler samt information tillgängliga.  

 

Ehliasson, m.fl. (2015) gjorde en fallstudie på den svenska Regeringskalkylen 1992/93: 159 - 

Stöd och service för personer med vissa funktionsnedsättningar. Informationen 

behandlades via textanalys, vilket innebär att de läste texten otaliga gånger och att text som 

hade med syftet att göra placerades i ett annat dokument, där det sedan noga analyserades. 

De valde att endast koncentrera sig på propositionen i sig på grund av att det är bedömningar 

som bygger på beslutet att verkställa lagförslaget. Avsikten med studien var att fastställa 

samt redogöra för koncepten som tas upp i LSS och propositionen till LSS. Det beslutades att 

LSS skulle gå under den svenska allmänna sociala lagstiftningen. Personer som lever med 

komplexa funktionshinder som inte fyllt 65 år skulle få rätt till stöd på lång sikt samt göra 

sina levnadsvillkor bättre för att vardagen skulle normaliseras med likvärdiga möjligheter 

och på ett sätt som inte är diskriminerande. Socialstyrelsen (2014) beskriver att det finns tio 

insatser som är möjliga att söka via LSS. Dessa är Rådgivning och annat personligt stöd, 

Personlig assistans, Ledsagarservice, Kontaktperson, Avlösarservice i hemmet, 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, Korttidsvistelse för ungdom över 12 år, Boende i 

familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom, Bostad med särskild 

service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad samt Daglig verksamhet. 

1.2 Socialstyrelsen rapport om LSS och barnperspektivet 

Socialstyrelsen (2019) har gjort en uppföljning på hur LSS använder barnkonventionen i 

praktiken. Handläggarna har otillräckligt med erfarenheter av att behandla ärenden med 

insatser riktade till barn enligt LSS-lagen. Handläggarna har också otillräckligt med 

kännedom om olika typer av funktionsnedsättningar och deras konsekvenser samt hur de ska 

samtala med individer som har svårt att kommunicera. 

Barnombudsmannen (2016) skriver att den unga i minimal utsträckning var inblandad med 

myndighetskontakterna som familjen hade. Föräldrarnas omständigheter påverkade barnens 

situation, vilket ledde till att barnen ofta var inaktiva under deras fritid och endast hade ett 

fåtal vänner. De har gjort en rapport där barnens erfarenheter av att leva med 

funktionsnedsättning lyfts fram. Barnen poängterar sin rätt till information och en identitet. 

Hur omvärlden bemöter personer med funktionsnedsättningar, samt hur omgivningens 

inställning är, påverkar barnens vardag. Något som kommer fram vid upprepade tillfällen när 

barnen berättar är att de tycker att det är viktigt att vuxna har ett bra uppträdande och 

attityd. Barn vill att de vuxna ska ha större kompetens när det gäller olika 



3 

 

funktionsnedsättningar. De menar att vuxna som kan mer om funktionshinder och 

funktionsnedsättningar även har en bättre attityd. 

I Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, 1993:387) i 6a § är det stadgat att 

när åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. En annan rätt barnen har är att de 

ska få uttala sig angående alla frågor som har med barnet själv att göra poängterar 

Socialstyrelsen (2019) vilket framkommer i den tredje artikeln och den tolfte artikeln i 

barnkonventionen. Den 1 januari 2020 kommer barnkonventionen att införas som en svensk 

lag. Hittills har barnkonventionens villkor funnits med i olika föreskrifter, bland annat inom 

LSS. De skriver att enligt LSS ska organisationen sköta stödinsatserna med hög kvalitet, samt 

utföras med samverkan med andra enheter, samhällsorgan och myndigheter som är berörda. 

Organisationen ska ha som utgångspunkt att bygga på respekt för individens rätt till 

självbestämmande samt integritet. Den enskilda människan ska få chansen att påverka och 

bestämma över tjänsterna som ges utifrån bästa möjliga mån.  

 

I Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, 1993:387) i 8 § står det skrivet; 

Insatser enligt denna lag ska ges den enskilde endast om han eller hon begär det. Om den 

enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan 

kan vårdnadshavare, god man, förmyndare, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare begära 

insatser för honom eller henne.  

När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra 

sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  

Enligt Socialstyrelsen (2019) framkom det att när det gällde att få den unge mer involverad i 

angelägenheter som har med dem att göra har LSS-handläggarna problem. Handläggarna 

verkar ha det besvärligt att avgöra vad som är det bästa för barnet. Framför allt i situationer 

där de uppfattar det som att barnet och föräldrarna beskriver behov som skiljer sig åt 

sinsemellan. Det framkom även att LSS-handläggarna förefaller inte arbeta utifrån “barnets 

bästa” med handlingssättet som barnrättskommittén förespråkar. Merparten av LSS-

handläggare träffar barnet i genomsnitt en gång under utredningens gång. När i processen 

detta äger rum beror på exempelvis hur gammal klienten är. Resultatet ger även en översikt 

av de komplexa orsakerna som kan göra att barnperspektivet inte tillgodoses i tillräcklig 

omfattning, dock skiljer sig omständigheterna åt i olika delar av landet. Det som är ett 

problem i en del, behöver inte nödvändigtvis vara ett problem i en annan del i landet. 

1.3 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Sedan 14 januari 2009 råder konventionen om mänskliga rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning i Sverige. Denna konvention innehåller 50 artiklar och omkring hälften 

omfattar olika rättigheter. Resterande artiklar redogör för praktiska frågor runt 

konventionen. Konventionen ingår i de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter, i 

sig skapar den inte några nya rättigheter utan har för avsikt att eliminera sådant som stoppar 

personer med funktionsnedsättning från att erhålla sina mänskliga rättigheter. Konventionen 

syftar till att konventionsländerna ska ta till nödvändiga insatser för att se till att individer 



4 

 

med funktionsnedsättning erhåller alla sina mänskliga rättigheter och den basala friheten i 

samma omfattning som andra människor. När det kommer till barn med 

funktionsnedsättning ska alla insatser vara med barnets bästa i fokus. Konventionen ska även 

se till att barn med funktionsnedsättning har rätt att obehindrat yttra sin synpunkt gällande 

alla frågor som rör dem. Därifrån ska barnets synpunkter bemötas i relation till ålder och 

mognad under samma förutsättningar som andra barn samt att de tillhandahålls stöd 

anpassat till funktionsnedsättningen och ålder om det behövs för att uttrycka sina åsikter 

(Regeringskansliet, 2008). 

1.4 Barnkonventionen 

Enligt Barnombudsmannen (2019) är barnkonventionens syfte att barn, oberoende av deras 

bakgrund, har rätt att bli bemött med respekt samt att få uttrycka sina åsikter. 

Barnkonventionen ger en generell definition av de rättigheter som borde råda för barn över 

hela världen, vilket inkluderar samtliga barn upp till 18 år. Enligt Barnombudsmannen 

(2019) och Betänkande av Barnrättighetsutredningen (2016) har denna konvention olika 

artiklar, där beskrivs vilka rättigheter alla barn ska ha och dessa artiklar grundas på fyra 

huvudsakliga principer, dessa bör beaktas när man läser varje artikel. Den första principen 

är att inget barn får diskrimineras, alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. 

Den andra principen är att när det gäller åtgärder kring barnet ska barnets bästa stå i första 

rummet. Grundpelaren i denna konvention är “barnets bästa” och detta begrepp är det mest 

analyserade begreppet i konventionen. Den tredje principen är att varje barn har en rättighet 

att överleva, leva sitt eget liv samt utvecklas som människa. Detta handlar också om den 

psykiska, moraliska, andliga samt den sociala utvecklingen hos barnet, inte bara den fysiska 

hälsan. Den fjärde principen är att alla barn har rätt att yttra sina åsikter och i alla frågor 

som gäller hen ska dessa åsikter tas hänsyn till. Det ska tas hänsyn till barnets mognad och 

ålder när det gäller deras åsikter, fortsätter både Barnombudsmannen (2019) och 

Betänkande av Barnrättighetsutredningen (2016).    

 

Barnkonventionen innehåller också bestämmelser kring barn som har funktionsnedsättning, 

dessa barn har vissa särskilda rättigheter som anges i artikel 23, enligt Socialstyrelsen (2014). 

De länder som har antagit att följa barnkonventionen ska hålla med om att barn som har en 

funktionsnedsättning borde ha ett komplett och skäligt liv under omständigheter som gynnar 

barnets självförtroende samt gör det möjligt för barnen att delta aktivt i samhället. 

Socialstyrelsen (2014) fortsätter förklara att konventionsstaterna står för att dessa barn har 

rätt till särskild omsorg. De ska med resurserna som finns uppmana och försäkra att barnet 

får rätt typ av bistånd, som passar barnets situation och de som står för omvårdnaden av 

barnet. Av respekt för att barn med funktionsnedsättning har speciella behov, ska det bistånd 

som barnet behöver vara avgiftsfri. Detta avser också att dessa barn ska ha en funktionell 

tillgång till att få ta del av undervisning och utbildning, habilitering, hälso- och sjukvård, 

samt träning inför att börja arbeta. Men även göra det möjligt, utifrån barnets 

förutsättningar, med nöjen som hjälper till med barnets personliga utveckling och integration 

in i samhället.    
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1.5 Barnets bästa och de olika barnperspektiven  

För att göra det möjligt att agera med hänsyn till barnets bästa är det nödvändigt att ha en 

inblick och uppfattning kring hur barnet uppfattar och tolkar sin omgivning. Detta är en 

given omständighet för att vuxna ska ha möjlighet att hjälpa barnet med att yttra sig om sin 

uppfattning angående sina behov samt komma underfund med sin egen potential. Detta är 

fundamentalt för att barnet ska ha möjlighet att delta i förberedelserna och utförandet av 

insatsen på bästa sätt. För att förverkliga barnets bästa i den praktiska vardagen måste vuxna 

ha ett inlyssnande och uppfångande synsätt. Detta kräver att exempelvis personalstyrkan 

eller handläggaren har ordentlig kunskap om barn, framför allt om barnen de arbetar med. 

Barnet ska respekteras som individ samt stärka barnets självaktning (Socialstyrelsen 2014).    

 

Det finns fyra olika typer av barnperspektiv, vilket Socialstyrelsen (2014) förklarar. Det första 

är Barnperspektiv som handlar om när vuxna ska göra något angående barnet med avsikt att 

göra det utifrån barnets bästa och använder kunskapen de har kring barn. Det andra är 

Barnets egna perspektiv som handlar om barnets egen verklighet, vad hen lägger märke till, 

vad hen känner och upplever. Det tredje är Samhällets barnperspektiv som går ut på att 

inför vartenda beslut överväger samhällsrepresentanter om ärendet kan beröra barn, om så 

på vilket sätt. Samhällsrepresentanter ska även beakta om det gäller insatser eller vid 

förberedelserna. Det fjärde är Barnrättsperspektivet och det innebär att barnens intressen 

ska tas på allvar och ska speciellt övervägas, barn ska även få yttra sina åsikter vid varje 

beslut som angår dem. Det ska sättas av tillräckligt med resurser, ekonomiska och övriga, för 

att barnen ska få sina rättigheter tillgodosedda. Det ska även finnas givna omständigheter för 

att föräldrarna ska kunna ägna sig åt sin roll som förälder och ansvaret för barnets bästa. 

 

Det lyfts fram att barnens medverkan är central, inte bara ur ett rättighetsperspektiv utan 

dessutom utifrån ett hälsoperspektiv. Det kan vara speciellt värdefullt med barnets 

medverkan om hen har en funktionsnedsättning eftersom barnet vanligtvis träffar 

personalen och är i en beroendeställning av dessa människor i diverse verksamheter under 

lång tid. Det är ett barns rättighet att medverka och bli hörd när det gäller frågor som angår 

hen, barn har även en vilja att medverka i besluten som angår dem personligen. Om barn får 

möjligheten att medverka i beslut, blir de mer motiverade och visar större intresse angående 

situationer i vardagen och med detta får de mer kontroll över sitt eget liv. Genom att 

medverka i planerings- och beslutsbearbetningen kan barnet få en egen uppfattning av de 

behov som finns och därifrån kan önskningar uppkomma. Det gynnar även barnens 

utveckling och hälsa. Om barnens självkänsla ökar och de har en positiv syn på sig själv 

skapar det bra möjligheter för att klara av utmaningar i livet. Detta förutsätter att barnet blir 

lyssnat på, förstår situationen samt har inflytande och kan påverka den egna situationen. Det 

kan hända att vuxna och barn inte har samma syn på, och uppfattningar, om det viktiga i 

vardagen för barnet (Socialstyrelsen 2014).    

1.6 Hjälpmedel 

En del barn som är beviljade insatser enligt LSS saknar förmågan att tala. På grund av det är 

det positivt om handläggaren är kvalificerad och tar sig tid för att barnet ska få chansen att 

uttrycka sig, fast på ett sätt som är anpassat för barnets möjligheter att kommunicera. För att 
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det ska bli lättare att kommunicera finns det en mängd olika typer av verktyg som går att 

använda, några exempel på sådana hjälpmedel är bilder som kan underlätta att uttrycka 

känslor och sociala berättelser. Andra hjälpmedel som existerar är datorprogram, som 

fungerar som ett redskap för personer med språksvårigheter, eller bildsymboler som kan 

komplettera de uttryckta orden. Ett hjälpmedel som går att använda för att handläggaren ska 

kunna rikta in samtalet på ett specifikt tema som de behöver ta upp är något som kallas för 

en samtalsmatta. En samtalsmatta hjälper handläggaren att kunna ta del av klienternas 

åsikter och känslor när klienten lägger ut bilder på samtalsmattan som kopplas till ett 

specifikt ämne. Med hjälp av en samtalsmatta får barnet en större chans att vara delaktig i 

olika beslut, under förutsättning att samtalet rättar sig efter den unges premisser 

(Socialstyrelsen, 2019). 

Simpson och Oh (2013) förklarar att Assistent teknik (AT) ger barn med 

funktionsnedsättningar chansen att vara mer delaktiga i sin inlärningsmiljö som skola, 

förskola samt hemmiljö och gör att de kan utveckla sociala, känslomässiga, intellektuella 

samt kommunikativa förmågor. Några exempel på vanliga hjälpmedel är pennhandtag, 

skenor, förhöjda linjer på papper, saxar som är anpassade för målgruppen för att de lättare 

ska kunna medverka i skrivaktiviteter samt kreativa aktiviteter. Andra exempel på 

användbara hjälpmedel är bilder med kommunikationssystem eller kommunikationsböcker 

med symboler för att göra det enklare att interagera med vänner och familj. Sen finns det 

högteknologiska verktyg som till exempel motordrivna rullstolar och datorer med 

pekskärmar. Forskning visar att hjälpmedel som är visuella har positiva effekter för barn med 

funktionsnedsättningar. 

1.7 Översikt samt koppling till handläggare inom LSS 

Detta avsnittet började med ett citat från en mamma som har en dotter med 

flerfunktionsnedsättning som belyser moderns känslor kring dotterns situation. Livskvalitet 

är något som både Pella (2017) och Socialstyrelsen (2017) tar upp och anser att det är viktigt. 

Barn med olika funktionsnedsättningar ska få uppleva en bra livskvalitet och få hjälpmedel 

för att tillgodose detta. LSS instiftades i Sverige för att insatserna ska underlätta för 

personerna som lever med funktionsnedsättning menar Riksdagen (2018) och poängterar 

rätten till självbestämmande och att kunna påverka sin egen situation.   

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och 

Barnkonventionen förklaras också, de menar att barn med funktionsnedsättning ska kunna 

uttrycka sina åsikter och om det krävs hjälpmedel för att kunna utföra detta ska barnen få 

tillgång till dessa. Dessa konventioner påpekar även att inget barn ska diskrimineras och att 

alla ska kunna leva sitt eget liv med liknande möjligheter som individer som inte har en 

funktionsnedsättning. Ämnet är relevant för socialt arbete för att öka kunskapen kring hur 

handläggare inom LSS arbetar med andra verksamheter samt hur handläggare inom LSS gör 

för att involvera barnen i beslut som rör dem.  

 

Efter att Socialstyrelsen (2019) gjorde en uppföljning på hur LSS tillämpar barnkonventionen 

kom de fram till att handläggarna har otillräckligt med erfarenheter när det kommer till 

insatser riktade till barn, för lite kunskap om olika funktionsnedsättningars konsekvenser 

samt hur de ska prata med människor som har kommunikationssvårigheter. Socialstyrelsen 

(2019) kom fram till att LSS handläggare har svårt att få barnet mer involverad i sådant som 
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rör individen och de har svårt att avgöra vad som är det bästa för barnet speciellt när familjen 

uttrycker olika behov. Därav går det att tolka det som att LSS handläggare har flera 

utmaningar och områden de kan arbeta på att förbättra.  

1.8 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken mån handläggare inom Lagen om stöd och 

service för vissa funktionshindrade (LSS) involverar barnen i deras utredningar om insatser 

och om de tänker på barnets bästa vid beviljande av insatser.    

 

• Vilka eventuella hinder står i vägen för att LSS-handläggare ska kunna se ”barnets 

bästa”? 

• I vilken mån får barnen möjlighet att komma till tals och uttrycka sin egen åsikt? 

• Hur ser samverkan ut mellan LSS handläggare och andra professioner eller delar 

inom socialtjänsten för att barnets behov ska bli tillgodosedda? 

• Hur går LSS-handläggare tillväga när de får kännedom om att ett barn inte mår bra 

psykiskt? 

1.8.1 Avgränsning 

I detta arbete har det valts att fokusera på LSS-handläggare som utreder insatser för barn. 

För att underlätta läsningen i denna studie har begreppet “barn” använts för både barn, 

ungdomar och unga som är mellan 0 och 18 år.  

1.9 Centrala begrepp 

1.9.1 Psykiskt välbefinnande  

Problemet med nedsatt psykiskt välbefinnande påträffas överallt i världen, och de oftast 

förekommande tillstånden är ångest och depression, förklarar Folkhälsomyndigheten (2018). 

Socialstyrelsen (2014) tar upp att det är en mängd olika omständigheter som har en inverkan 

på det psykiska välbefinnandet, till exempel hur personen handskas med stress, att bli 

arbetslös, eller att leva under ekonomisk utsatthet. Det psykiska välbefinnandet kan även 

kopplas till individens möjlighet att bibehålla bra levnadsvanor.  

1.9.2  Funktionsnedsättning  

Enligt Socialstyrelsen (2014) kan en funktionsnedsättning förklaras med att en människa har 

en funktionsförmåga som är nedsatt av antingen psykisk, fysisk eller intellektuell natur. En 

funktionsnedsättning kan uppkomma på grund av en medfödd sjukdom, skada eller 

syndrom, alternativt ett sjukdomstillstånd eller en skada som uppstått senare i livet. Dessa 

kan vara permanenta eller kortvariga.    
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Medicinska (individuella) handikappmodellen   

Den medicinska modellens utgångspunkt är att en sjukdom eller skada som är definierad, 

kan i sin tur leda till ett funktionshinder. Denna modell har i huvudsak sin grund i 

medicinska definitioner och i nyttjandet av vad som är normalt, som då definieras utifrån en 

bio-fysiologisk synvinkel. Inställningen till vad som är normalt kommer huvudsakligen från 

de som inte har en funktionsnedsättning, deras förutfattade meningar och uppfattningar. 

Den medicinska modellen resulterar i en beroendeställning för personer med 

funktionsnedsättningar och sjukdomar. Dessa individers svårigheter blir ett medicinskt 

problem och individerna blir ett objekt för olika professioners bedömningar, detta med risk 

att de inte själva har möjlighet att få sina åsikter hörda (Lindqvist, 2009).    

1.9.3 Funktionshinder  

Ett funktionshinder handlar, enligt Socialstyrelsen (2014), om att personen som har en 

funktionsnedsättning i relation till omgivningen. En person som har en funktionsnedsättning 

möter svårigheter i sin vardag, till exempel i skolan, trafiken och idrottshallen. Dessa 

svårigheter uppstår oftast i att möjligheten till framkomlighet är otillräcklig, och det är då ett 

funktionshinder uppstår.       

 

Den sociala handikappmodellen 

Funktionshinder i den sociala modellen uppfattas som en konsekvens av 

handikappsskapande hinder i samhället, inte enbart psykiska hinder utan också strukturella 

och institutionella hinder. Det största problemet ligger inte i individens 

funktionsbegränsningar eller skador, utan på utformningen och organisationen av samhället. 

Dessutom oförmågan att förse funktionshindrade med alternativ, stöd och service som är 

likvärdiga (Lindqvist, 2009).   

 

Den miljörelativa modellen  

Enligt Holme (1999) ses, inom den miljörelativa handikappmodellen, handikappet som en 

förbindelse mellan individen och miljön. Det är individen som har funktionsnedsättningen 

och handikappet skapas i förhållande mellan individen och miljön. När det miljörelativa 

perspektivet upprättades förändrades bemötandet av individen. Tidigare hade fokuset varit 

på individens förmåga som ändrades till vilka möjligheter personen kunde utföra 

tillsammans med omgivningen.       

1.9.4 Barn- och ungdomspsykiatri, BUP 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är en verksamhet inom sjukvården som är specialister 

på barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt. Denna verksamhet tillhandahåller stöd och 

behandling till barn som inte fyllt 18 år. Utgångspunkten för att kunna etablera förändring är 

att arbetet sker tillsammans med barn, unga, vårdnadshavare och vid vissa tillfällen den 

övriga familjen. De samverkar även med socialtjänst, skola, barnomsorg, samt andra aktörer 

som är viktiga för att skapa de omständigheter som ger barnet bästa möjliga stöd och 

behandling (BUP, 2017). 



9 

 

1.9.5 Habilitering, Hab  

Barn- och ungdomshabiliteringen är till för att individer med olika typer av 

funktionsnedsättningar ska i största möjliga mån kunna leva ett självständigt liv med 

självförtroende och självrespekt. För att uppnå detta får den enskilde och familjen stöd, råd, 

samt behandling. Målet med detta är att när de blir vuxna ska de klara sig själva så mycket 

som möjligt. Därför pågår det ett samarbete mellan habiliteringsteamet, den unge samt 

familjen under flera års tid. Barn- och ungdomshabiliteringen är för barn upp till runt 18 år 

och det är en verksamhet som ingår i regionen. Barnen som finns på habiliteringen kan ha 

fysiska funktionsnedsättningar, som till exempel nerv- eller muskelsjukdomar, 

missbildningar och rörelsehinder orsakade av hjärnskador. De kan också ha kognitiva 

funktionsnedsättningar alternativt neuropsykiska funktionsnedsättningar som exempelvis 

olika autism former. På barn- och ungdomshabiliteringen finns det olika yrkesgrupper, de har 

omfattande kunskaper om funktionsnedsättningar (Vårdguiden, 2016). 

1.9.6 Samordnad individuell plan, SIP 

En samordnad individuell plan (SIP) handlar om samordning mellan socialtjänst och hälso- 

och sjukvård. Detta dokument ska utformas tillsammans med klienten om det anses vara 

nödvändigt för att samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård ska kunna ske på 

bästa sätt. En SIP ska alltid göras med klienten som är i behov av insatserna. Detta gäller 

oavsett personens problem eller ålder. I planen ska det göras tydligt vem som gör vad och när 

det ska ske. När samverkan fungerar underlättar det för klienter då de inte själva behöver 

samordna olika insatser som ges av kommunen eller regionen. Det finns tre principer som 

SIP ska utgå ifrån och det är 1. Samtycke, klienten måste godkänna att planen skapas, 2. 

Delaktighet, klienten ska ha inflytande samt vara delaktig i arbetet, 3. Påbörjas utan 

dröjsmål, planen ska påbörjas inom några dagar och får inte dra ut på tiden (Sveriges 

kommuner och landsting, 2019). 

2 TIDIGARE FORSKNING 

I följande avsnitt introduceras tidigare forskning som både är från Sverige samt från andra 

länder. För att artiklarna skulle bli inkluderade i studien skulle de ha en relevans inom ämnet 

och framförallt utgöras av aktuella artiklar. Mälardalens högskolas biblioteks sökmotor 

ProQuest och Primo har använts för att hitta artiklarna. Att använda både nationell och 

internationell forskning har varit relevant för studien för att få ett bredare perspektiv på hur 

samverkan mellan olika professionella ser ut. Sökorden som använts är: children, disabilities, 

complex needs, cooperation, LSS och the childs perspective   
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2.1 Samverkan 

2.1.1 Barn med komplexa behov 

Ungar, Liebenberg och Ikeda (2012) genomförde fallstudier med 116 unga människor i 

Kanada som fått hjälp från olika insatser. I artikeln har de exemplifierat två fall som de 

kallade Matthew och Molly. Barn blev intervjuade och de gav sitt medgivande att forskarna 

fick se deras information angående Child welfare, Mental health och Corrections. Sex 

principer framkommer för utformningen av insatser som reflekterar både studiens resultat 

och den omfattande litteraturen om barn med komplexa behov. Barn med komplexa behov 

nyttjar ett flertal stödinsatser som många gånger är samordnade på ett sätt som är 

otillfredsställande. Även fast socialarbetaren gör sitt bästa för att samordna insatserna. 

 

Almqvist och Lassinantti (2018) intervjuade 24 personer som antingen arbetade inom 

socialtjänsten eller inom den psykiatriska vården och som hade erfarenhet av att jobba med 

unga mellan 15 till 25 år som har komplexa behov i Sverige. I studien utfördes 

halvstrukturerade intervjuer. Det forskarna undersökte var omständigheterna för barn med 

komplexa behov i samband med deras psykiska välbefinnande. I Sverige är socialtjänsten och 

den psykiatriska vården betydelsefull för att underlätta och ge stöd för unga med 

funktionsnedsättning. Komplexa behov innebär att en person som lever med flera olika 

sociala problem även har psykiska problem. På grund av detta får dessa unga hjälp och stöd 

från olika håll. Behovet av professionellt stöd som dessa individer har får de oftast hjälp med 

från flera olika professioner. Socialtjänsten har inom sitt område ansvaret för barnets behov 

på kommunal nivå, medan problemen som har med psykisk ohälsa att göra är på regionnivå. 

Båda dessa verksamheter har rätt att tillsätta både frivilliga samt obligatoriska insatser. 

Almqvist och Lassinantti (2018) skriver att Sveriges Kommunförbund och Regionkommittén 

har meddelat att unga som har ett behov av stöd från olika verksamheter inom 

Socialförvaltningen och Hälso och sjukvårdsförvaltningen har rätt till samkoordinerade 

insatser. Vad detta betyder är att de som arbetar på kommunnivå samt regionnivå har en 

skyldighet enligt lag att samverka sinsemellan, detta kan till exempel ske via en SIP. Om det 

skulle förekomma behov av att samverkan med ytterligare verksamheter som har med den 

enskildes vård att göra, så ska även det göras. Detta för att den unga individen ska få ett mer 

sammanhängande stöd, efter sina behov och den aktuella livssituationen. 

2.1.2 Samverkan med professionella och familjen  

Ett av resultaten Ehliasson, m.fl. (2015) uppmärksammar är vikten av att vid tillfällen då en 

människa får stöd från olika välfärdstjänster, borde dessa koordineras istället för att 

avskärmas från varandra. Detta ställer en del krav på verksamheterna som har ansvaret för 

att åtgärderna genomförs. Abbott, Watson och Townsley (2004) utförde 115 intervjuer med 

professionella, föräldrar och unga som har komplexa behov. I artikeln avhandlas 

forskningsrön från ett tre år långt forskningsprojekt, mellan år 2000 och 2003, som 

undersökte processen och effekter av samverkan mellan verksamheter som arbetar med barn 

som har funktionsnedsättningar. Forskning angående funktionsnedsatta unga och deras 

familjer har visat att det finns behov av att olika enheter samverkar mer. 

 

Brodin och Paulin (1997) har genomfört en studie som grundar sig på ett frågeformulär som 

https://www-tandfonline-com.ep.bib.mdh.se/author/Almqvist%2C+Anna-Lena
https://www-tandfonline-com.ep.bib.mdh.se/author/Lassinantti%2C+Kitty
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handlar om både kvalitativa och kvantitativa perspektiv på stödinsatser. Enkäten skickades 

ut till tre av de största föreningarna för handikappade som sedan skickade ut enkäten till 

medlemmarna och de fick 141 svar. Frågeformuläret tog till exempel upp antalet timmar 

tjänsten kunde utnyttjas. Vad kostnaden var, vid vilka tillfällen kan klienten få insatsen, har 

klienten möjlighet att välja personal samt om individen är nöjd med stödet. Denna uppsats 

har som syfte att kunskapen ska bli större angående föräldrars åsikter om 

avlastningsinsatser. Författarna anser att gemensamma mål bör bestämmas tillsammans 

med familjen, personalen samt kommunen. De ska utgå ifrån specifika behov av tjänster som 

familjen har. För att de olika verksamheterna ska förbättras borde kommunerna göra en 

undersökning av vad familjerna behöver stöd med. Andra upplysningar som kommunen bör 

ta reda på är vid vilka tillfällen klienterna behöver stöd, har familjen idéer om hur det skulle 

kunna gå att göra stödinsatserna bättre, samt vilken typ av förkunskaper vårdnadshavarna 

begär att personalen ska ha. Brodin och Paulin (1997) menar att det viktigaste när det 

kommer till en utvecklad avlastningsvård är att höra vad vårdnadshavarna har att säga 

eftersom det är de som ska nyttja insatserna. Familjerna, som var med i undersökningen, 

klargjorde att ett mer samordnat och flexibelt handlingssätt ledde till att insatserna blev 

enklare enligt Abbot, m.fl. (2004). Detta på grund av att det fanns fler personer som var 

kunniga, insatta och dessutom ansvariga för att hjälpa familjen. Familjerna ansåg att när 

samverkan blev sämre mellan tjänsterna bidrog det till en känslomässig stress.     

2.2 Barnperspektiv 

Granskningen som Harris (2008) gjort behandlar forskningen angående barn med 

funktionsnedsättningar och deras familjers önskemål. Den baseras på forskning om 

stödinsatser som gavs ut i Storbritannien mellan 1997 till 2005. Det blir viktigare att det 

finns en förståelse och kunskap kring vilken typ av stöd och tjänster som fungerar för att 

hjälpa barn med funktionsnedsättningar och deras familjer. Detta för att barn med 

funktionsnedsättningar fortsätter att öka i antal. Almqvist och Lassinantti (2018) förklarar 

att för att positiva relationer mellan barnet och personal ska kunna utvecklas behöver de 

yrkesverksamma vara engagerade och visa att de kan se situationen utifrån barnets 

perspektiv, har förtroende för den unga, visar respekt för hen samt ge positiv återkoppling. 

Det som kännetecknar bra kvalitet i relationen mellan barn och professionella ur barnets 

synvinkel är när hen känner att den vuxna bryr sig, att den vuxna inte har en attityd som är 

dömande samt att barnet upplever att det finns en äkthet i relationen med den 

yrkesverksamma. Ungar, m.fl. (2012) tog upp att tjänsterna som undersöktes inte utfördes 

kontinuerligt. Det finns ett glapp mellan det att de professionella inleder utredning till att 

individen får behandling, på grund av detta blev det förseningar bland tjänsterna. Ett barn 

var ofta tvungen att berätta sin historia vid upprepade tillfällen, ibland uppåt tolv gånger, till 

olika professionella då de inte hade tillgång till varandras filer.     

2.2.1 Barns inflytande samt delaktighet 

Handlingar och ingripanden ska ha utgångspunkt i respekt för den individuella människan 

och rätten att utöva kontroll över sitt eget liv samt sådant som rör individen själv skriver 

Ehliasson, m.fl. (2015). Det författarna kommer fram till är bland annat att individen borde 

få påverka och ha inflytande både vad gäller planeringen samt vid genomförandet av 
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tjänsten. Ungar, m.fl. (2012) förklarar att barnet saknar inflytande över placeringsbeslut och 

att de har svårt att påverka beslut som rör dem. Socialarbetare skulle behöva träffa barnet ett 

par gånger om året för att utveckla en vårdplan där det framkommer vad hen tycker och 

tänker. Poängen är att barnets åsikter ska framkomma när det handlar om beslut som ska tas 

som har en påverkan på barnets framtid, samt att hen ska få chansen att föreslå ändringar. 

 

Harris (2008) uppmärksammar forskning som tar upp behovet hos barnet med 

funktionsnedsättning och poängterar vikten av att tillgodose barnets behov, samt 

föräldrarnas behov. Information om det här brukar oftast samlas in med hjälp av enkäter 

eller intervjuer som genomförs med föräldrarna eller de yrkesverksamma. Dock har det blivit 

vanligare att inkludera barnets åsikter.  Syftet är att förbättra situationen genom att barn 

med funktionsnedsättningar får tillgång till aktuellt stöd och bättre tjänster. 

2.2.2 Barnens olika villkor 

Propositionen till LSS-lagen understryker att individer med omfattande 

funktionsnedsättningar får erfara sämre levnadsförhållanden än de som inte har en 

funktionsnedsättning, detta ligger som underlag för jämlikhet. I Sverige har inte individer 

med funktionsnedsättningar inkluderats tillräckligt mycket i samhället. Paralleller kan dras 

mellan jämlikhet och individuella rättigheter, eftersom personer med funktionsnedsättningar 

inte lever på samma villkor som andra individer. Det kan bli problematiskt för dem att 

framhålla sina behov samt intressen gentemot myndigheter. LSS-lagen eftersträvar att 

precisera funktionsnedsattas rättigheter och att lagen handlar om individens lagliga rätt samt 

anger utförligt vilken typ av insatser den enskilde har rätt till. Med hjälp av LSS har sociala 

rättigheter och socialt medborgarskap blivit stärkt för människor med funktionshinder 

(Ehliasson, m. fl,2015). 

Honey, Emerson och Llewellyn (2009) verkställde en andrahandsanalys på Wave 6 (2006) i 

granskningen av Hushållsinkomst och Arbetsdynamik i Australien (HILDA). 475 australier 

svarade att de hade någon form av långvarigt hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller 

funktionshinder. Författarna studerar hur det psykiska välbefinnandet bland unga med 

funktionsnedsättningar är kopplad till de sociala omständigheter som de har. Unga 

människor med funktionsnedsättningar har sämre psykiskt välbefinnande än personer som 

inte har en funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättningar har dessutom större 

risk än andra att ha ekonomiska svårigheter och ha ett svagt socialt stöd, båda dessa har 

kopplats till sämre hälsoeffekter på det psykologiska välbefinnandet. Unga individer med 

funktionsnedsättning redogjorde för sämre psykiskt välbefinnande, som reglerades av både 

socialt stöd och social motgång. Honey, m.fl. (2009) uppger att det var minimal skillnad på 

det psykiska välbefinnandet mellan de som hade funktionsnedsättning och de som inte hade 

det, när både de med funktionsnedsättningar och de utan hade högt socialt stöd samt få 

ekonomiska svårigheter. 

Enligt Honey m.fl. (2009) finns det en möjlighet att göra funktionsnedsattas psykiska 

välbefinnande bättre genom att ingripa i deras sociala omständigheter. Barn med 

funktionshinder har en större risk än sina icke-funktionshindrade vänner att leva med 

omständigheter som försämrar deras mentala välbefinnande, detta inkluderar ekonomiska 

bekymmer, samt ett svagt socialt stöd. Brodin och Paulin (1997) klargör att det inte är många 

föräldrar till funktionshindrade barn som vet var de ska vända sig i sin egen kommun, trots 
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att det är lagstadgat att kommunerna har ansvaret för att informera deras invånare om 

socialt stöd. Men av svaren i deras studie framgår det att många familjer inte har den 

informationen.  

2.3 Föräldrar och familjesituation 

Murphy, Christian, Caplin och Young, (2006) använde sig av enkäter och fokusgrupper med 

40 vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättningar som bodde i Utah. Det som 

granskas är föräldrarnas perspektiv på hur de ser på sin fysiska och psykiska hälsa, samt 

omständigheter som de anser kan påverka deras hälsa positivt eller negativt. Det 

framkommer att många av föräldrarna de intervjuat upplever sig som lyckliga över sina unika 

upplevelser som föräldrar. En del av föräldrarna förklarade att hela familjen hade fått en 

ökad medkänsla samt att de var mer accepterande mot andra människor på grund av sin 

egen situation. Murphy, m.fl. (2006) fick fram resultatet att omsorgs erfarenheter kunde 

delas in i fem teman. Dessa är stressen över att ge omsorg, negativ påverkan hos 

omsorgsgivarens hälsa, dela på bördan, oron för framtiden och omsorgsgivarnas 

hanteringsstrategier.          

 

Forde, Lane, McCloskey, McManus och Tierney (2004) analyserade stödtjänster i hemmet 

som 16 familjer använde från företaget Enable Irland Cork. De genomförde 16 

halvstrukturerade intervjuer, samt delade ut enkäter, för att mäta vårdnadshavarnas nivåer 

av stress, både före och efter familjens användning av Link Family Support (LFS) för att 

insatsen skulle kunna analyseras och utvärderas. Utvalda familjer skulle få möjlighet att 

prova LFS under ett år. Tanken med LFS var att det skulle bidra med ett individuellt, effektivt 

samt kontinuerligt sätt att tillgodose familjernas behov. Studien stärkte resultaten från 

forskning som genomförts tidigare, som kom fram till att föräldrar till barn som har 

funktionsnedsättningar upplever en högre stress. En förälder som blev intervjuad uttryckte 

sin tacksamhet över att handläggaren tar kontakt med familjen och tar sig tid för barnet, 

vilket också blir ett stöd för föräldern. Forde, m.fl. (2004) skriver att föräldrarna svarade i 

intervjuer att LFS skulle komma till nytta för att stressen som de kände skulle minskas och 

göra att familjens livskvalitet skulle öka genom att familjen skulle få mer fritid. Det studien 

kom fram till var att det finns stöd för att det finns ett behov av kontinuerligt och 

anpassningsstöd hemma hos familjer med barn som har funktionsnedsättning. På grund av 

detta stöd blev familjernas livskvalitet bättre eftersom stressnivåerna hos föräldrarna 

sjönk.          

Tétreault, Blais-Michaud, Marier Deschênes, Beaupré, Gascon, Boucher, Carrière (2012) 

skickade ut webbenkäter till representanter för institutioner utanför Quebec. Författarna 

ändrade enkäten för att den skulle överensstämma med omständigheterna i de olika länderna 

som hade chansen att besvara enkäten. Författarna tog därefter stöd av utvecklade 

verksamheter från sju olika länder, vilka var Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, 

Kanada, Schweiz samt Sverige. Studiens syfte var att skapa samt verifiera en typologi för att 

skildra olika sorters hjälpinsatser som barn med funktionsnedsättningar och deras familjer 

kan få använda. När de gjorde en granskning av litteraturen uppmärksammades flera 

stödtjänster, vilket gjorde det möjligt att dela upp dem efter kategori. De tar även upp att 

regelbundna eller tillfälliga tjänster som familjen kan använda sig av ökar familjens 

välbefinnande. Dessa tjänster ger familjen möjlighet att koppla av ett par timmar alternativt 

https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Murphy%2C+N+A
https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Christian%2C+B
https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Young%2C+P+C
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=T%C3%A9treault%2C+Sylvie
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Blais-Michaud%2C+Sophie
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Marier+Desch%C3%AAnes%2C+Pascale
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Beaupr%C3%A9%2C+Pauline
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Gascon%2C+Hubert
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Boucher%2C+Normand
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Carri%C3%A8re%2C+Monique
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några veckor. Med hjälp av dessa pauser lindrar det stress och minskar utmattning som har 

med ansvaret över barnets speciella behov. Den här typen av stöd kan antingen ges hemma 

eller på annat håll och deras forskning visar att behovet av tjänsterna förändras allt eftersom 

den unge blir äldre. Tétreault, m.fl. (2012) förklarar att familjen kan behöva hjälp med 

information som underlättar för familjen och gör att deras förståelse ökar för sitt barn med 

funktionsnedsättning, samt tjänsterna som finns tillgängliga att använda sig av. 

Informationen kan ha att göra med diagnosen, barnets prestationsförmåga och tjänster som 

familjen kan använda sig av. Det finns även möjlighet för familjen att få utbildning för att 

barnets behov ska tillgodoses och främja barnets utveckling.  

2.4 Positivt och negativt med LSS-lagen 

Studien som Ehliasson, m.fl. (2015) har genomfört visar att socialt medborgarskap och 

sociala rättigheter har förstärkts med LSS-lagen. När det gäller tolkningen och tillämpningen 

av LSS-lagen, har det uppmärksammats att det finns en avsevärd risk att medborgarna 

behandlas på olika sätt vilket skulle kunna mynna ut i bristfällig rättssäkerhet. Författarna 

menar att om skillnader i stöd och service till funktionshindrade ska undvikas, är det LSS-

lagens syfte att till en viss uträckning säkerställa och garantera stöd till hela målgruppen 

oberoende av var de är bosatta. Detta eftersom när det gäller hur lagen tolkas och vad som 

fastställs i det enskilda fallet på lokal nivå är makten splittrad. Detta kan medföra en risk för 

att det skiljer sig mellan kommunerna när gäller tolkningar och det kan mynna ut i en 

bristfällig rättssäkerhet, detta på grund av att individer får olika omdömen som är mer 

bundna till lokala omständigheter än de rättigheterna som de har enligt lagen. Enligt 

Ehliasson, m.fl. (2015) blir det tydligt i propositionen att insatserna som har sin grund i LSS-

lagen har som syfte att åstadkomma lika förutsättningar för individer med omfattande 

funktionshinder och andra individer, samt att de som har ett funktionshinder är i behov av 

hjälp av olika varianter för att skapa och upprätthålla levnadsvillkor som motsvarar andra 

individers.    

I Brodin och Paulins (1997) studie var det 111 familjer som inte visste om det spelade någon 

roll om de fick stöd via SoL eller LSS. Det finns en ekonomisk skillnad mellan att få stöd från 

SoL eller LSS, stöd via LSS är kostnadsfri medan stöd från SoL ibland är kostnadsfri och 

ibland kostar pengar. Om stöd ges via SoL är det många familjer som behöver betala en 

mindre avgift antingen per timme eller per månad till kommunen. Det är bara några få 

personer som har fått välja vilken lagstiftning som de vill få stödet via. Det verkar som att det 

finns en generell brist på kunskap kring lagarna fast familjer med barn som har 

funktionshinder har en laglig rätt att söka stödet.  

2.5 Den relevanta tidigare forskningen för studien 

Det den tidigare forskningen kommer fram till är individer med funktionshinder löper större 

risk för ekonomiska svårigheter och svagt socialt stöd än personer utan 

funktionshinder.  Handläggarna kan tolka LSS-lagen på olika sätt vilket ökar risken för att 

rättssäkerheten blir otillräcklig. För att underlätta för familjerna och barnen med 

funktionsnedsättningar finns det flera tjänster de kan söka. Till exempel kan föräldrarna få 

hjälp med avlastning för att minska stress samt utmattning. Det har även uppmärksammats 
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att när en individ har stöd från många olika stödinsatser, borde dessa insatser samordnas 

med varandra istället för att avskärmas från varandra. Detta ställer krav på verksamheterna 

som är involverade att samkoordinera med varandra. Eftersom artiklarna har utgångspunkt i 

olika länder skiljer sig lagstiftningen åt, då de använder olika lagar samt system. I studien har 

författarna valt att inte gå in på övriga länders lagar utan koncentrerat sig på LSS-lagen.   

Vi saknar mer forskning om hur det är för handläggare att arbeta utifrån LSS. Om de känner 

sig osäkra på lagen, hur de ska tolka den eller liknande. Intressant att fördjupa kunskap om 

hur handläggarna inom LSS skapar relation med barnet, med tanke på hur kort tid de 

träffas.    

3  TEORETISKT PERSPEKTIV                              

3.1 Ekologisk systemteori 

Bronfenbrenner (1979) beskriver Ekologisk systemteori som att människans omgivning är ett 

system där individen vistas. Det förekommer en gemensam påverkan i förhållandet mellan 

miljö och individ. Människan är inte endast en del av ett system utan att systemen runt 

människan förekommer på flera nivåer och dessa nivåer är sammankopplade. Dessa nivåer 

benämns som mikro-, meso-, exo- samt makrosystem. Denna studien har valt att fokusera på 

mikro- meso- och makrosystem, då de här systemen har setts som de mest relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar.      

3.1.1 Mikrosystem 

Bronfenbrenner (1979) förklarar att mikrosystemet består av personer i individens 

omgivning, som till exempel människor i individens skol- eller hemmiljö. Individen är i sig 

själv ett eget mikrosystem som befinner i relation till andra mikrosystem, vilket innebär 

andra människor i dennes omgivning. I mikrosystemet är relationen mellan två individer det 

minsta systemet och i den relationen granskar man vanligtvis hur den ena individen påverkas 

av den andra individens beteende och handlingar. Men i familjer är det vanligt att det ingår 

fler än två individer, vilket ger andragrads effekter som innebär att den ena relationen 

påverkas av hur en annan relation i familjen ser ut.      

3.1.2 Mesosystem 

Bronfenbrenner (1979) beskriver mesosystemet som ett system som omfattar flera 

mikrosystem, individen är en del av en större grupp med andra individer. I ett mesosystem 

menar Bronfenbrenner (1979) att relationerna som har en inverkan på individen inträffar 

mellan fler individer, exempelvis mellan skola, familj eller vänner. Ett mikrosystem beskrivs 

som en relation med en klasskamrat medan ett mesosystem är skolan där flera mikrosystem 
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finns. Föreningen mellan mikrosystem och förbindelsen mellan dem är det som utformar 

mesosystem. 

3.1.3 Makrosystem    

Bronfenbrenner (1979) nämner samhället när han pratar om makrosystemet, vilket enligt 

honom innehåller både kulturer och subkulturer. Dessa kan vara olika varandra, men är dock 

konstruerade efter samma principer, vilka är mikro-, meso- och exosystem och på det sättet 

innehållsmässigt, och är till naturen lika. Inom varje samhälle, kultur och subkultur existerar 

det förhållanden och värderingar som påverkar alla nivåer i systemet. Detta kan till exempel 

bestå av ekonomiska, etiska eller ideologiska värderingar och förhållanden, vilket kan 

påverka en individ som utvecklas både indirekt eller direkt.   

4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Val av metod 

Enligt Bryman (2011) fokuserar en kvalitativ intervjustudie på de uttalade orden, vilket ligger 

till grund för att besvara syftet och frågeställningarna, vilket i denna studie är att undersöka i 

vilken mån handläggare inom LSS involverar barnen i deras utredningar om insatser och om 

de tänker på barnets bästa vid beviljande av insatser. Metoden som denna studie utgår ifrån 

är induktiv metod vilket innebär att empirin skapar teorin och inte tvärtom, detta för att 

minska risken att en förvald teori påverkar intervjusvaren. Den ekologiska systemteorin 

valdes för att individer med funktionsnedsättning har många kontakter både inom 

socialtjänsten och hälso-och sjukvården. Denna studie valde att framför allt fokusera på 

Bronfenbrenners (1979) mikro-meso- och makrosystem, då dessa system är mest relevanta 

för studien. Eftersom att vi undersöker LSS-handläggare och deras syn på hur de arbetar med 

barn med funktionsnedsättning passar den ekologiska systemteorin in bra och framför allt de 

tre systemen vi valt att fokusera på. Detta då alla individer består av system, alla enheter är 

ett system och dessa måste på något sätt hitta ett sätt att samarbeta med varandra för att göra 

det som är bäst för klienten.     

4.2 Urval 

Ett målinriktat urval gjordes till denna studie, detta urval förklarar Bryman (2011) är ett 

försök att forskningsfrågorna ska vara i enlighet med urvalet. Det innebär att forskaren väljer 

intervjupersonerna utifrån vilka personer som är väsentliga för frågeställningarna. I denna 

studie ville vi att intervjupersonerna antingen var LSS-handläggare som arbetade med barn 

eller de hade arbetat med LSS-handläggning med barn. Det resulterade i sju intervjuer som 

genomfördes i olika kommuner i Mellansverige. Det var svårt att få tag på intervjupersoner, 
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då många var upptagna och hade inte tid men även för att enhetscheferna inte återkom till 

oss med ett svar.  

4.3 Datainsamling och genomförande 

Missivbrevet (Bilaga A) utformades efter vårt syfte och frågeställningar samt de etiska 

reglerna som Kvale och Brinkmann (2014) nämner. Vi mailade till tio olika LSS enheter i 

olika kommuner. Därifrån skickade antingen enhetschefen en handläggares mailadress eller 

vidarebefordrade hen missivbrevet till arbetsgruppen. Om någon var intresserad av att delta 

kontaktade de oss. Detta gjorde att första kontakten med intervjupersonerna skedde via mail.  

 

Datainsamlingen genomfördes genom kvalitativa intervjuer med sju LSS-handläggare som 

handlägger barn. Intervjupersonerna kom från sex olika kommuner i mellersta delen av 

Sverige. Två av intervjupersonerna arbetade i samma kommun. Deras ålder varierade mellan 

26 år och 56 år och hur länge de arbetat som LSS-handläggare varierade mellan ett år upp till 

23 år. Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod och genomfördes med 

en tidigare utformad intervjuguide (Bilaga B) som enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

innehåller en sammanfattning av de ämnen som ska nämnas samt frågor som är relevanta. 

Hur strikt dessa frågor följs och hur mycket intervjupersonens svar följs upp är upp till den 

som intervjuar. Den semistrukturerade intervjun ger därför chansen till följdfrågor eller 

“andrafrågor” som Kvale och Brinkmann (2014) benämner dem som. Dessa “andrafrågor” 

förutsätter att intervjuaren lyssnar aktivt på vad personen berättar, detta är lika väsentligt 

som att kunna hantera fråge proceduren. Bryman (2011) påpekar att intervjuguiden bör 

innehålla lättillgängligt språk, underlag samt använda teman som ska till exempel kopplas till 

frågeställningarna som studien har och att den ska avstå från ledande frågor. Detta tar även 

Kvale och Brinkmann (2014) upp och påpekar att intervjuerna också bör vara kortvariga och 

lättförståeliga. Intervjuguiden till denna studie innehöll sammanlagt 21 stycken frågor som 

var utarbetade efter fyra teman; Inledande frågor, Allmänt om vad de gör om ett barn mår 

dåligt, Metoder och samarbete samt Avslutande frågor. Formuleringen av intervjuguiden 

(Bilaga B) gjordes med ett lättförståeligt språk och undvek ledande frågor så gott det 

gick.                    

 

Intervjuerna genomfördes på handläggarnas arbetsplatser både för att göra det så smidigt 

som möjligt för dem och eftersom Bryman (2011) nämner att om intervjuaren gör sig bekant 

med intervjupersonens omgivning får denne en större insikt av intervjupersonen som gör det 

lättare att tolka och förstå det som intervjupersonen berättar. Intervjuerna varade mellan 36 

minuter och 70 minuter, detta gör att medianen hamnade på 45 minuter. Innan intervjuerna 

började frågades handläggarna om de gav sitt godkännande att vi spelade in intervjun med 

två mobiltelefoner, för vårt eget lärande och för att få svaren så korrekta som möjligt. Vid 

intervjuerna hade en av författarna en mer aktiv roll och den andra antog en mer 

observerande roll, detta gjordes både för att öka möjligheten att ställa väsentliga följdfrågor 

men även för att se om det var möjligt att läsa något mellan raderna. Enligt Bryman (2011) 

brukar kvalitativa forskare ofta spela in intervjuerna och sedan transkribera dem. Det kräver 

en bra bandspelare med bra mikrofon eftersom att det är svårt att analysera intervjuer som 

nästan inte går att höra. Att transkribera intervjuerna är en viktig metod för att kunna få 

svaren som intervjupersonen ger med deras egna ord samt för den detaljerade analysen som 
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vanligtvis behövs vid kvalitativa studier. På grund av detta transkriberades intervjuerna som 

genomfördes i denna studie.      

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Transkriberingen är en metod för att översätta en muntlig intervju till skriftlig men att 

samtalets egenheter bevaras i omformningen, menar Kvale (2014). Detta gjorde det möjligt 

för oss att genomföra färgkodning. Enligt Bryman (2011) fungerar kodning som 

utgångspunkt för majoriteten av modeller när det gäller kvalitativa analyser av data. 

Tematisk analys är en av de vanligaste infallsvinklarna när det kommer till kvalitativ 

datainsamling. Somliga författare ser teman som i stort sett samma sak som en kod och 

andra ser ett tema som något utöver en kod och innehåller en samling av koder. I denna 

studie valdes det att genomföra en tematisk analys, vid bearbetning av resultaten valde vi att 

koda resultatet efter att intervjuerna var transkriberade. Vi använde oss av färgkodning för 

att göra det enklare att tyda resultatet och göra analysen. Det skedde även en analys under 

arbetets gång, när information var inhämtad från intervjupersonerna och tidigare forskning. 

Detta passade vår studie då vi kunde färgkoda i olika teman som gav en bättre struktur och 

lättare att förstå ämnet. Vi valde att i första omgången av kodning hitta teman och i den 

andra omgången hitta underteman i de ursprungliga temana. De kategorier som det 

utmynnade i var Samverkan, Barnet samt LSS.        

4.5 Äkthet och tillförlitlighet 

Bryman (2011) nämner att i kvalitativ metod finns det andra alternativ till validitet och 

reliabilitet för att bedöma och etablera kvaliteten. Ett förslag på dessa är äkthet och 

tillförlitlighet. Denna ståndpunkt har valts då denna studie har en kvalitativ ansats, att 

undersöka individuella upplevelser. 

 

Bryman (2011) beskriver att det finns fem tillförlitlighetskriterier på äkthet. Den första är 

Rättvis bild som handlar om forskarens anser att studien ger en betryggande opartisk bild av 

intervjupersonernas åsikter och uppfattningar. En rättvis bild utifrån författarnas ögon men 

det innebär inte att intervjupersonerna tycker det samma, tyvärr hann vi inte skicka studien 

till intervjupersonerna vilket hade varit gynnsamt för studien. Den andra är Ontologisk 

autenticitet som handlar om denna studie har hjälpt intervjupersonerna att få en bättre 

insikt av sina sociala förhållanden samt den sociala omgivningen de existerar i. Det är mycket 

som har framkommit i denna studie som intervjupersonerna förmodligen redan vet, men 

några enstaka resultat kan de möjligtvis bli förvånade över. Den tredje är Pedagogisk 

autenticitet som handlar om denna studie har hjälpt till att de medverkande fått en tydligare 

överblick av hur andra individer i miljön uppfattar saker. Denna studie har nog bidragit med 

att göra det tydligt hur olika handläggare arbetar, vilket kan resultera i bristande 

rättssäkerhet om de bedömer olika. Den fjärde är Katalytisk autenticitet som handlar om har 

studien lett till att deltagarna kan förbättra sin situation. Denna studie har belyst vad som är 

problematiskt, men handläggarna kan inte förbättra det själv utan de måste få hjälp av 

politiker som gör det möjlig samt förtydligar det som behöver förtydligas. Den femte är 

Taktisk autenticitet som handlar om har studien bidragit till att de medverkande har fått 
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bättre alternativ för att fortsätta med de åtgärder som krävs. Som det ser ut nu i samhället får 

handläggarna göra det bästa de kan utifrån kommunens resurser men förbättring är alltid 

möjligt bara viljan finns. Äkthet kan sammanfattas som att undersöka vilken inverkan som 

fått betydelse för de professionella, teorin samt för samhället där studien genomfördes. 

Studiens äkthet kan stärkas av att det som var avsatt att studera verkligen har studerats. 

Användningen av målinriktat urval kan också tänkas bidra till äktheten eftersom att 

intervjupersonerna har valts ut baserat på deras förmåga att eventuellt kunna besvara 

frågeställningarna som studien har. Något ytterligare som skulle kunna tänkas bidra till 

studiens äkthet, enligt Bryman (2011), är att studien tillför ny kunskap inom studien utsedda 

området. Denna studie tillför inte några nya fakta på området, men visar att LSS-lagen och 

barnperspektivet tillsammans är ett ämne som behöver belysas mer.       

 

Tillförlitlighet omfattar fyra stycken delkriterier där samtliga besitter en like inom kvantitativ 

forskning, enligt Bryman(2011). Den första är Trovärdighet, som innebär att frambringa 

trovärdighet i resultaten, detta innefattar både att man ser till att forskningen genomförts 

enligt de regler som existerar samt att resultatet avges till deltagarna i studien, detta är till för 

att de ska styrka att forskaren har tolkat deras verklighet på ett korrekt sätt. 

Respondentvalidering kallas detta ofta. Författarna har följt forsknings reglerna som 

Vetenskapsrådet (2002 och 2017) beskriver. Författarna har inte haft möjligheten att göra en 

respondentvalidering på grund av att tiden inte räckte till, detta minskar studiens 

trovärdighet en aning. Det som stärker trovärdigheten är att båda författarna har varit 

närvarande vid samtliga intervjuer samt fört diskussioner under hela processen. Den andra 

är Överförbarhet, det finns en omfattande redogörelse eller en välskriven beskrivning som 

ger andra människor chansen att bedöma på vilken nivå resultaten går att applicera på en 

annan miljö. En nackdel för studiens överförbarhet är att det går inte går att säga med 

säkerhet att studien skulle ge liknande resultat om den genomfördes med LSS-handläggare i 

andra kommuner. Den tredje är pålitlighet, detta innebär att det finns en komplett och 

åtkomlig beskrivning av forskningsprocessen och dess alla faser. För att stärka pålitligheten 

har författarna i metodavsnittet redogjort för bland annat hur intervjupersonerna valdes, 

datainsamlingsmetod och analysmetod. Den fjärde är Möjlighet att styrka och konfirmera, 

innebär att forskaren ska försöka bekräfta och verifiera, med insikten att det inte går att vara 

objektiv till fullo i forskning som rör samhället, att hen har handlat i god tro. Det ska vara 

tydligt att den som genomför undersökningen inte avsiktligt fört fram personliga 

uppfattningar eller använt teoretisk inriktning för att inverka på genomförandet av en studie 

eller slutsatserna från en. Eftersom att det har varit två personer involverade i denna studie, 

ökar möjligheten att styrka och konfirmera resultatet, på grund av att löpande diskussioner 

kunde genomföras.          

4.6 Etiskt ställningstagande  

En etisk prövning av studien genomfördes för att försäkra att studien skulle följa de etiska 

forskningsreglerna, detta gjordes tillsammans med handledaren innan studien 

påbörjades.  Dessa regler är att se till att inte några individer yngre än 15 år deltar i 

undersökningen, att inte personuppgifter som är känsliga hanteras, att det inte sker några 

fysiska ingrepp mot intervjupersoner och att det inte finns någon risk för ogynnsam eller 

ohälsosam inverkan på intervjupersonerna. Dessa delar som ingår i den etiska prövningen 

kan jämställas med granskningen som ska ske innan forskningen utförs enligt 
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Vetenskapsrådet (2017). Denna etiska prövning behandlade också de fyra forskningsetiska 

principerna som Vetenskapsrådet (2002) kallar för informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De här kraven har format denna studie under 

hela processen. Informationskravet blev tillgodosett genom att intervjupersonerna blev 

informerade om studiens syfte, hur det kommer gå till, att deras deltagande är frivilligt samt 

att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet beaktades vid flera 

tidpunkter och intervjupersonerna gav sitt samtycke för att delta i studien och godkände att 

vi fick spela in intervjuerna muntligt. En intervjuperson bad om att få se intervjufrågorna 

innan, vilket hen också fick vilket överensstämmer med Vetenskapsrådets (2002) definition 

av samtyckeskravet. All information har behandlats i linje med konfidentialitetskravet som 

exempelvis att det inte framgår vilken deltagare och vilket resultat som har redogjorts. 

Intervjupersonerna kommer att benämnas med fiktiva namn, de är Tintin, Charlie, Kim, 

Robin, Alex, Sky och Sam. I enlighet med riktlinjerna för nyttjandekravet kommer 

informationen som inhämtas endast nyttjas till den aktuella studien.   

5 RESULTAT OCH ANALYS 

I Resultat och analys avsnittet kommer resultaten av vår studie att formuleras samt 

analyseras tillsammans med tidigare forskning och Ekologisk systemteori. Utformningen av 

resultatet och analysen kommer att gå efter fem huvudteman som är Samverkan med andra 

organisationer, Möten med familjen, Komplexiteten av LSS-lagen samt Barnperspektiv och 

delaktighet och barnets bästa. 

5.1 Samverkan med andra organisationer 

I intervjuerna framkom det att vissa som arbetade inom LSS hade samma chef som de som 

arbetade på Barn och Ungdomsenheten. Detta gjorde det enklare för dem att samarbeta med 

varandra och de kunde diskutera tillsammans om oro för barnet förekom, samt om de hade 

föräldrarnas samtycke kunde LSS-handläggarna och socialtjänsten diskutera med varandra 

även om det inte fanns någon oro. Utan samtycke från föräldrarna kan inte LSS-

handläggarna diskutera en särskild familj med BUP, HAB eller andra enheter inom 

socialtjänsten och regionen om ingen oro förekommer berättar ett par av intervjupersonerna. 

Alex framhåller att om de har föräldrarnas samtycke kan handläggarna prata om 

gemensamma ärenden på möten och dela information. Hen förklarar att om de har ärenden 

tillsammans med socialtjänsten blir det automatiskt en närmare samverkan. Om 

handläggarna har samtycke från vårdnadshavarna kan de ha tjänstemannamöten där 

handläggare diskuterar med socialsekreterare och där även chefen kan vara med, säger en av 

intervjupersonerna. Det går också att ha ett möte där föräldrarna är med. Det här går att 

koppla till den tidigare forskningen som är genomförd av Brodin och Paulin (1997), de anser 

att det finns ett behov av att ta steget längre genom att sätta upp gemensamma mål i 

samarbete med familjen, personalen och kommunen. Genom att sätta upp gemensamma mål 

tillsammans kan det tänkas göra det tydligare vem som ska göra vad och vilken roll den 

personen har i det enskilda ärendet, framförallt i stora kommuner då enheterna sitter på 
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olika ställen. Dessutom anser Charlie att de får ut väldigt mycket av att ha en nära samverkan 

med barnhandläggarna på Barn och Ungdom. Till exempel kan de ta del av tankesätt och 

metoder som barnhandläggarna använder. Sam sa; “Asså vi har samma chef, så man kan 

bara gå till henne å fråga.. vem ska liksom gå vidare med en LSS-placering, eller… ska det bli 

nån annan typ av socialtjänst placering.” Det skulle kunna tänkas att det är gynnsamt att 

Barn och Ungdomshandläggare och barnhandläggare inom LSS har samma chef, då det 

skulle underlätta samverkan samt underlätta för familjerna. Men också eventuellt minska 

risken för att klienterna blir skickade fram och tillbaka mellan enheterna.  Det finns då en 

större chans att barnen får den hjälp de behöver.  

 

När det gäller barnens hemförhållanden samverkar vissa av intervjupersonerna och 

kommunerna med socialtjänsten. Tintin, Kim och Charlie sa att de samverkar mycket med 

socialtjänsten. Detta går att koppla till det Brodin och Paulin (1997) tar upp att ömsesidiga 

mål bör beslutas tillsammans med familjen och verksamheterna. Det skulle eventuellt kunna 

underlätta och bli en bättre samverkan mellan alla parter om gemensamma målsättningar 

instiftades. Tintin säger att i kommunen hen jobbar gör de sitt bästa för att samverka så 

mycket som möjligt. Robin sa att hen gärna skulle vilja att det var starkare samordning med 

socialförvaltningen, HAB, samt skolorna för att lättare få en helhetsbild av barnets behov. 

När det kommer till samverkan med socialtjänsten tycker våra intervjupersoner olika, vissa 

anser att det fungerar bra andra tycker att det fungerar sämre. Charlie uttryckte sig så här; 

Å ibland socialtjänsten, men min upplevelse är att dom, dom kommer in kanske en kort period 

om det är nån orosanmälan eller så där, men ofta, oftast så blir det ju inte nån insats därifrån. 

Så dom e ju inte med… liksom lika länge.  

Detta går att tolka som att socialtjänsten inte är involverade i klienterna under lika lång tid 

som handläggare inom LSS. Dock skriver Abbot, m.fl. (2004) att forskning tyder på att det 

finns behov att olika enheter samarbetar närmare varandra. Därav skulle det kunna gå att 

dra en slutledning att en tydligare samverkan mellan enheterna skulle underlätta för 

personalen. De flesta av intervjupersonerna går på många SIP:ar och kan sammankalla till 

SIP för att underlätta för barnet och familjen för att till exempel insatserna behöver 

samordnas. I en SIP ingår generellt många olika aktörer som har en koppling till barnet. I 

intervjuerna framgår det att om LSS-handläggaren är inbjuden till ett SIP-möte där det gäller 

ett nytt ärende kan det leda till att de får mycket användbar information. Om det är något 

handläggarna behöver fråga om går det att höra efter med familjen under mötet. Detta kan 

göra att de bara behöver ha ett möte till med barnet efteråt för att ha bildat sig en uppfattning 

om behoven. Alla de olika intervjupersonerna tar upp olika enheter och verksamheter som de 

samverkar med och som de ofta har möten med, till exempel skolan, förskola, 

socialsekreterare på Barn och Ungdomsenheten, BUP, HAB, familjeenheten samt BVC. Sky 

nämnde att de brukar träffas ungefär två gånger per termin med personalen på HAB för barn 

och ungdomar och på dessa möten brukar även representanter från förskola, skola och andra 

som arbetar med barn som har behov av särskilt stöd vara med. Om det är insatserna som 

behöver samordnas behöver handläggarna inte kalla till SIP utan då räcker det med att ordna 

ett dialogmöte. Kim skulle önska att de hade mer samverkan med olika verksamheter för att 

det ska bli tydligare för alla parter och underlätta att hjälpa den enskilda individen. 

Bronfenbrenners (1979) ekologiska teori, med fokus på mikro-, meso- och makrosystem, kan 

hjälpa till att lyfta fram komplexiteten i samverkan genom att de olika aktörerna har 

påverkan på varandra. Med utgångspunkt i Bronfenbrenners (1979) teori kan mikrosystemet 
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visa på samverkan mellan olika enheter inom socialförvaltningen och hälso-och sjukvården 

eftersom att varje aktör är ett eget mikrosystem som måste förhålla sig till andra 

mikrosystem på grund av att de ska samarbeta med varandra. Detta kan till exempel 

innebära att LSS-handläggaren måste förhålla sig till socialsekreteraren, HAB kontakten, 

BUP kontakten etcetera, detta beror på vilka kontakter barnet har behov av. Detta innebär att 

alla dessa microsystem står i relation till varandra vilket gör dem till ett mesosystem. De har 

alla olika uppgifter som ska hanteras och är från olika enheter, vilket gör att det är inte bara 

ditt eget mikrosystem som ska stå i relation till de andra, utan de olika enheterna ska också 

stå i relation till varandra vilket gör att det kommer att ske på makrosystem.  

 

Något annat som framkom i intervjun med Robin var att handläggarna i den kommunen 

använder något som kallas ärendedragningar. Detta innebär att de tar upp ärenden som de 

behöver stöd med av kollegor och chef på möten speciellt avsedda för detta. Det är dessutom 

bra för att alla handläggarna och chefen ska ha en samsyn, för att handläggarna ska bedöma 

ärenden på ett liknande sätt. Handläggarna får även möjligheten att ta upp ärenden enskilt 

med chefen om man tycker att det finns ett behov av det. Öppna ärendedragningar skulle 

kunna motverka att personer med funktionsnedsättningar behandlas olika, oavsett var de 

råkar bo någonstans. Detta är något som stämmer överens med vad Ehliasson, m.fl. (2015) 

skriver att LSS-lagen ska förhindra. Men eftersom att lagen tolkas och insatser fastställs i det 

enstaka fallet på lokal nivå medför det en risk att tolkning och bedömningar skiljer sig mellan 

kommunerna, vilket kan resultera i en bristfällig rättssäkerhet. Detta på grund av att 

individer får olika bedömningar som är bundna till lokala omständigheter än rättigheterna 

som finns i LSS-lagen. Detta kan indikera att öppna ärendedragningar eventuellt hjälper med 

skillnader i bedömningar på just den arbetsplatsen, men inte i förhållande till andra 

kommuner. Detta gör att de enbart integrerar med sina egna mikro- och mesosystem, men 

det måste upp på makronivå för att alla ska få samma riktlinjer att gå efter. Även att kunna 

diskutera hur andra kommuner gör för att det ska bli så lika som möjligt i bedömningarna 

eftersom lagen är tänkt så från början. I dagsläget bidrar skillnader mellan bedömningarna 

om LSS insatser till en bristande rättssäkerhet, vilket Ehliasson, m.fl. (2015) påpekar.    

 

Det framkom i tidigare forskning att familjer med barn som har funktionsnedsättning som 

har komplexa behov har en mängd olika kontakter och att detta kan göra att det blir en viss 

problematik enligt Ungar, m.fl. (2012). Även Almqvist och Lassinantti (2018) poängterar att 

barnen får hjälp och stöd från flera olika verksamheter. Detta bekräftas av 

intervjupersonerna som förklarar att klienterna har väldigt många olika kontakter. Tintin 

uttryckte sig så här; 

Å man har ju så djävulskt många kontakter! Det är så mycket, det är ju alla sina handläggare 

inom socialtjänsten, det kan ju vara tre å sen är det ju habilitering, det är skola, det är fritids, 

det är korttids asså det är ett heltidsjobb å hålla reda på allt. 

Tintin förklarade även att ett av målen med arbetet som handläggare är att försöka hjälpa 

barn med funktionsnedsättning med de olika kontakterna. Sam nämnde att enligt hen 

behöver inte klienterna upprepa sin historia vid flera tillfällen för flera olika professionella, 

då de professionella brukar ställa olika typer av frågor. Alla intervjupersonerna ansåg att det 

var viktigt med samverkan. Dock framhöll Tintin att samverkan blir extra viktigt när man 

jobbar med familjer som har många insatser på olika enheter. Tintin fortsätter med att säga; 

“Mest, egentligen bara för att få dom att prata med varandra. Som handläggare är man oftast 
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bara, man ser till att rätt människor träffar varandra..” Det här går att koppla till det 

Almqvist och Lassinantti (2018) skriver, att barn med funktionsnedsättning har rätt till att 

deras insatser ska vara samkoordinerade, vilket kan genomföras till exempel genom en SIP. Å 

andra sidan skriver Abbot, m.fl. (2004) att forskning påvisar behovet av att olika enheter 

arbetar mer med varandra för att hjälpa barn med funktionsnedsättningar och deras familjer. 

Det här tyder på att det inte räcker med samverkan mellan enheterna som finns nu, utan att 

det behöver utvecklas. 

På grund av saker som kommunikationssvårigheter eller utåtagerande beteende kan 

handläggarna kalla till möten och ser till att alla som är inblandade i barnets situation träffas 

ungefär var tredje månad. Charlie beskrev det som att;”...för att samverka, så man är som en.. 

man är som en länk mellan barnet å föräldrarna och… olika verksamheter, där det behövs!” 

De flesta intervjupersoner framhåller att de försöker samverka kring barnet för att hjälpa 

dem på bästa sätt. Och några av dem tar upp metaforer, att de som handläggare agerar som 

“spindeln i nätet” och “bollar vidare” för att se till att alla som är inblandade försöker göra det 

som är möjligt att göra för att hjälpa barnet. Denna liknelse med “spindeln i nätet” eller att 

handläggaren agerar som en länk mellan de professionella och individen är något som går att 

koppla till det Ungar, m.fl. (2012) skriver. De tar upp att även fast de som arbetar inom 

socialtjänsten strävar efter att insatserna ska samordnas på bästa sätt till individer som 

använder olika stödinsatser, är det ofta inte tillräckligt för att samordningen ska vara 

tillfredsställande.  

 

Tétreault, m.fl. (2012) skriver att familjen kan behöva hjälp med att få tillgång till 

information angående sitt barns funktionsnedsättning och hjälpen som de kan få, det här 

kopplar vi till att i några av intervjuerna framkommer det att ibland kan det vara så att 

familjen inte vet mycket om hur LSS fungerar, då kan till exempel HAB förklara vilka insatser 

som finns och att de måste själva söka dessa insatser. Det är många som vill ha personlig 

assistans men det är vissa kriterier som måste uppnås för att få personlig assistans. Detta gör 

att många blir besvikna när de kommer till en LSS-handläggare som säger att ni inte 

uppfyller dessa krav. Kim säger; “...dom redan ställt in sig på personlig assistans för att dom 

har fått den informationen ifrån habiliteringen så dom dom liksom för å då blir ju jag the bad 

guy…” eftersom att handläggaren inte ger dem vad de vill ha. Bristen på kunskap bekräftas av 

Brodin och Paulin (1997) som redogör för att många föräldrar till funktionshindrade barn 

inte vet var de ska vända sig någonstans i sin kommun. Detta trots att det är kommunernas 

ansvar att ge information om vilket stöd som finns att tillgå. Vilket skulle kunna bidra till att 

klienterna blir skickade fram och tillbaka. De som arbetar får inte heller tydlig information 

om vad som är vems uppgift. Tétreault, m.fl. (2012) förklarar att familjen kan behöva hjälp 

med information som underlättar för familjen och gör att deras förståelse ökar för sitt barn 

med funktionsnedsättning, samt vad gäller tjänsterna som finns tillgängliga att använda sig 

av. 

5.2 Möten med familjen 

Robin och Tintin var extra tydliga med att det är viktigt att “köra med öppna kort” med 

föräldrarna och aldrig “gå bakom ryggen” på dem. De flesta som intervjuades framhåller att 

de pratar med både personalen på boendet och vårdnadshavarna om det framkommer att 

barnet av någon anledning inte mår bra. Detta går att dra paralleller till det Harris (2008) 

skriver om att det är viktigt att det finns förståelse och kompetens angående stöd och tjänster 

till barn med funktionsnedsättningar och deras familjer. För att visa förståelse kring något är 
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det viktigt att kunna prata med alla som är inblandade för att få veta individernas olika 

perspektiv. Det går att tolka det som att utan ordentlig kunskap försvårar det arbetet med att 

hjälpa familjerna på bästa sätt. Sky sa att det bästa är att ha möten med familjen och boendet 

samtidigt, för att alla ska kunna ta del av vad de andra har att säga. Målet är att alla ska 

samverka för att hitta lösningar som är bättre. De intervjuade förklarar att om de skulle 

uppmärksamma att ett barn mår dåligt på ett boende skulle de boka in möten med boendet 

och med vårdnadshavarna. En del sa att de gärna har ett möte med skolan också. För att ta 

reda på vad det är som händer, hur barnet mår, hur det är på boendet. LSS-handläggarna 

behöver prata om varför inte personalen på boendet kan tillgodose barnets behov, då det 

förväntas av insatsen. Tintin, Charlie och Sam lägger till att om insatsen sker i hemmet och 

man ser att barnet far illa kontaktar handläggaren på socialtjänstens Barn och 

Ungdomsenhet för att se om de redan är insatta i ärendet eller om de behöver göra en 

orosanmälan. LSS-handläggarna kan då diskutera med socialsekreterare på Barn och 

Ungdomsenheten om hur de ska hantera just det ärendet samt får vägledning via dessa 

dialogmöten. Våra intervjupersoner upplevde att många föräldrar är väldigt måna om sina 

barn och vill barnets bästa även om det många gånger är påfrestande att ta hand om alla 

kontakter etcetera. Detta kan förknippas med det som Murphy, m.fl.(2006) nämner att 

många föräldrar, som de intervjuade för sin studie, upplever sig som lyckliga över sina unika 

upplevelser som föräldrar. En del av föräldrarna förklarade att hela familjen hade fått en 

ökad medkänsla samt att de var mer accepterande mot andra människor på grund av sin 

egen situation.   

5.3 Komplexiteten av LSS-lagen  

Tintin tog upp hur komplexa ärenden de arbetar med kan vara och att de samverkar väldigt 

mycket med andra enheter. Hen poängterar att de jobbar med myndighetsutövning och att 

ärendena kan vara “otroligt komplicerade”. De flesta av våra intervjupersoner har 

uppfattningen att om socialförvaltningen får reda på att en klient har en diagnos som tillhör 

LSS lagstiftningen, skickar de klienten till LSS avdelningen fast de inte har någon insats som 

den klienten behöver just nu. Själva problemet eller behovet som klienten hade behövde inte 

ha att göra med LSS, men ändå ville socialsekreterarna att LSS-handläggarna tog hand om 

det. Socialsekreterarna och LSS-handläggarna har olika åsikter och försöker diskutera fram 

en lösning. Skye och Robin förklarar att en del handläggare försöker lösa det här genom att 

de har fler samverkansmöten med familjeenheten. Intervjupersonerna tycker också att det är 

svårt att avgöra vad som är föräldraförmåga och vad som är problem som hänger samman 

med funktionsnedsättningen. Robin uttrycker följande; “...socialsekreterare och vi kan ofta 

ha en diskussion om vad som är vad. Å där hamnar vi ofta i. Dom anser att det är 

funktionshindret och vi tycker att det inte är det,..”. Det är viktigt att socialsekreterarna och 

LSS-handläggarna har en diskussion med varandra och kommer fram till en lösning. Detta 

eftersom att Ehliasson m.fl. (2015) menar att det är problematiskt för individer med 

funktionsnedsättning att lyfta fram sina behov och intressen mot myndigheter. Vilket gör det 

extra viktigt att dessa myndighetspersoner kommer fram till en lösning som blir bra för 

klienten eftersom att klienten kan ha svårt att strida för sina rättigheter och behov. Både att 

veta vilka rättigheter som hen har, men också att stå upp mot myndigheter och stå på sig 

själv och kräva att myndigheterna hittar en lösning för att behovet ska bli tillgodosett.       

 

https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Murphy%2C+N+A
https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Christian%2C+B
https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Young%2C+P+C
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Sam förklarar att de inte hade speciellt mycket samverkan med handläggarna inom Barn och 

Ungdomsenheten innan de gjorde en omorganisation. Utan det var snarare så att det 

förekom konflikter mellan enheterna där ärenden skickades fram och tillbaka. Kim 

poängterar att det finns de som får avslag på personkrets, detta innebär att du inte kan få 

insatser via LSS-lagstiftningen, till exempel om du endast är blind. Det är ett vanligt 

missförstånd, vilket innebär att samma person kan återkomma för att ansöka fast hen fick 

avslag för några år sen men hen säger att socialförvaltningen har sagt att det är här hen ska 

söka. Dessa svårigheter kan ha att göra med att socialsekreterarna inte riktigt vet hur LSS-

lagen fungerar, framför allt om de aldrig har arbetat med den. Sam och Charlie förklarade att 

de inte hade speciellt bra koll på hur socialtjänstens Barn och Ungdomsenheten arbetar, 

vilket kan stärka intrycket att de olika enheterna inte riktigt vet hur de andra arbetar. De 

flesta intervjupersonerna misstänkte att skälet till att andra enheter “sköt ifrån sig” när 

klienten hade en diagnos var på grund av tidsbrist eller okunskap om hur LSS fungerar. Detta 

skulle kunna vara varför Sky säger; “...de men man har kanske en sån här övertro ibland från 

andra enheter på vår liksom lagstiftning, vad det är för nånting liksom…”  Sam tycker också 

att det finns en övertro på LSS-lagen, vilket hen uttrycker så här; 

...det ska öppnas liksom en gyllene port till ett förlovat land om man får en LSS-diagnos och 

att LSS.. Man har hör mycket gott om LSS å att man tänker att det finns lösningar på många 

problem inom den lagen, men så är det ju ofta inte. .. Så ibland, eh a finns det mycket 

förväntningar som man liksom inte riktigt kan infria å så där…. 

Detta visar att det är viktigt att LSS-handläggare och socialsekreterare har ett närmare 

samarbete med varandra, vilket går ihop med vad Abbot, m.fl. (2004) skriver om att 

forskning har visat att det finns ett behov av att olika enheter har en närmare samverkan 

kring barn med funktionsnedsättning och deras familjer. Eftersom att det annars kan göra att 

klienterna får lida, faller mellan stolarna och får inte de insatser som de behöver. Dock 

uttrycker Robin att handläggarna på LSS inte blir osams med de som jobbar som barn- och 

ungdomshandläggare, utan att de i slutändan bara vill hitta en bra lösning på problemet. Hen 

påpekar även att de i slutändan hittar en lösning eftersom det inte får vara så att barnet står 

utan stöd.  

 

Kim berättade att hen tyckte att samverkan var bra, då socialförvaltningen i den kommunen, 

var medveten om att de inte utreder föräldraförmågan eller familjesituationen. De är väldigt 

tydliga med vad de som LSS-handläggare kan hjälpa till med och att de tittar på barnets 

behov och vad barnet behöver. Såvida det inte handlar om avlösarservice eller kortis för då 

behöver resten av familjens behov också beaktas. Kim påpekar att det snarare är tvärtom att 

hen ofta får höra att från Barn och Ungdomsenheten “nu har du bedömt föräldraansvar” 

vilket inte uppskattas. Kim fortsätter med att ta upp att familjerna ibland vill att LSS-

handläggaren ska bevilja insatser även för barnen som de inte sökt för. Till exempel om 

avlösarservicepersonal kommer till familjens hem ska den personen enbart vara med barnet 

som har fått en insats beviljad och inte med syskonen. Detta kan bero på att, som Murphy, 

m.fl. (2006) beskriver det, att familjen känner stress över att ta hand om ett funktionshindrat 

barn och syskon och de får kanske en negativ påverkan på sin hälsa etcetera. Familjen ser en 

chans att få avlastning och liten egen tid om alla barnen följer med till lekparken och inte 

bara det funktionsnedsatta barnet. Forde, m.fl. (2004) skriver även att föräldrarna som 

använde sig av LFS anser att det skulle komma till nytta för att stressen som de kände skulle 

minskas och göra att familjens livskvalitet skulle öka genom att familjen skulle få mer fritid. 

https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Murphy%2C+N+A
https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Christian%2C+B
https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Christian%2C+B
https://onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Young%2C+P+C
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Det skulle även göra att inte behöver be om att avlösaren ska ta alla barnen när det bara är 

beviljat till ett, vilket sannolikt kommer kännas bra för föräldrarna och sätter inte 

personalen, som ska avlasta familjen, i en svår sits eftersom att de är där för att ta hand om 

ett barn. Charlie säger att samarbetet är dåligt fram tills barnet blivit aktuellt på Barn och 

Ungdomsenheten, då brukar det bli bättre. Robin uttryckte sig såhär; “...men sen så e det ju 

sådär att vi följer ju upp ofta, vi har ganska såhär tätt samarbete med utförarna särskilt här i 

vår kommunala utförare”. Detta kan tolka som att de bara har ett bra och nära samarbete 

med deras kommunala utförare men inte med några andra utförare. Inkluderar det även 

andra enheter och andra förvaltningar kan det uppstå svårigheter när ett barn behöver 

insatser från många olika instanser.  

5.4 Barnperspektiv och delaktighet och barnets bästa 

Det framkommer, framförallt i intervjun med Kim, att handläggarna gärna skulle vilja träffa 

barnen mer, men att tiden inte räcker till. Enligt Ungar, m.fl. (2012) borde socialarbetare 

träffa barnet några gånger om året just för att tillsammans med barnet utveckla en vårdplan 

där det framkommer vad hen tycker och tänker. Detta är för att barnets åsikt ska komma 

fram när det handlar om beslut som har en påverkan på barnets framtid, samt att hen ska få 

chansen att föreslå ändringar. Vilket stämmer överens med vad intervjupersonen säger, fast 

hen uttrycker att tiden inte finns. Att handläggaren ska ta sig tid med barnet visas också i 

Forde m.fl. (2004) studie då en förälder, till ett barn med funktionsnedsättning, berättade 

hur tacksam hen var för att handläggaren hade tagit kontakt med familjen och tog sig tid med 

barnet, vilket också blev ett stöd för föräldrarna.       

 

De flesta av handläggarna som intervjuades sa att de tog hänsyn till barnperspektivet. Att 

barnet ska ha rätt att göra sin röst hörd (eller välja att inte säga något!) och ska få 

information. Detta står även i Barnkonventionen att alla barn har rätt att yttra sina åsikter i 

alla frågor som angår barnet och de ska tas hänsyn till, vilket är i enlighet med både 

Barnombudsmannen (2019) och Betänkande av Barnrättighetsutredningen (2016). Sam 

nämnde till och med vilken paragraf i LSS som säger att de som arbetar utifrån LSS ska 

beakta barnperspektivet. Sam ansåg dock att de som arbetar enligt SoL och använder BBIC 

har det väldigt tydligt att barnets bästa är i fokus, hen ansåg inte att det fanns ett sånt fokus 

inom LSS. Sam säger; “Ehm, barnperspektivet ska beaktas, men vi har inte möjlighet att… 

liksom avslå.. en insats som föräldrar ansöker om. För att vi… tänker att det inte skulle vara 

bra för barnet…”.  Det här är något som flera av intervjupersonerna nämner i förbigående. 

Att även om insatsen vårdnadshavarna söker inte skulle gynna barnet, beviljar de insatsen 

för föräldrarna har ett behov av till exempel avlastning. De förklarar att det kan vara klurigt 

med barnperspektivet utifrån LSS barnets behov och föräldrarnas behov kan skilja sig åt 

ibland.  

 

Några av handläggarna säger att de arbetar för att barnet ska bli mer delaktig. Att barnet ska 

få vara med och beskriva hens upplevelser och vad hen har för perspektiv. Till exempel hur 

de trivs med insatsen, hur de mår och vad de gör när de har insatsen. Detta går att koppla till 

Ehliasson, m.fl. (2015) som tar upp att individen bör få ha kontroll över sitt eget liv, speciellt 

angående planeringen och genomförandet av tjänsten. Intervjupersonerna tar även upp att 

det i den obligatoriska dokumentationen finns det rubriker som har med barnperspektivet att 

göra. Kim säger, precis som de flesta andra, att de använder barnperspektivet i den 



27 

 

kommunen. Dock säger hen också att barnets bästa inte är avgörande när beslutet fattas utan 

att det finns andra faktorer som också är avgörande. Till exempel vad det bästa är för 

föräldrarna. Sam och Alex förklarar att ibland vill föräldrarna ha ett möte med handläggaren 

först innan handläggaren får träffa barnet. Handläggaren kan då ha ett informerande möte 

med vårdnadshavarna. Om barnet är högfungerande är hen oftast med på det första mötet. 

Men om barnet inte är med på det första mötet tar de alltid och bokar in ett till möte där 

barnet också är med. Intervjupersonerna tog upp 15-årsgränsen, vilket innebär att barnet kan 

söka vissa av insatserna själv samt att självbestämmandet för individen ökar. Men hur de 

tolkade den varierade mellan intervjupersonerna. Kim sa att även om en klient är 15 år så 

krävdes vårdnadshavarnas samtycke, några andra tyckte att det berodde på barnets mognad, 

Alex sa att hen gick på barnets åsikt när hen fyllt 15 år. Robin säger; “Aa, det är ju så, å sen 

från det dom är femton då ska dom ju verkligen få säga sitt, ju. Då, då kan man liksom inte 

bara gå emot deras vilja inte…” När de markerar att nu får du bestämma mer själv tycker 

handläggarna att det märks på barnet att de växer som person för att handläggaren är mer 

noga med att involvera barnet och få hen delaktig. Nästa steg är när barnet fyller 18 år och 

blir myndig och kan gå på mötena själv om hen så önskar. 

5.4.1 När barnen ska flytta hemifrån 

Alla anpassningar som görs för att barnen ska ha det så bra som möjligt blir meningslösa om 

de inte själva får komma till tals påpekar Sam. Detta går att koppla till vad Simpson och 

Oh (2013) förklarar om hjälpmedel till barn med funktionsnedsättningar. Tack vare Assistent 

teknik (AT) kan barn med funktionsnedsättningar få större möjligheter att vara delaktiga i 

sådant som rör dem samt får lättare att utvecklas. Om inte barnet blir involverat i insatserna 

kommer barnet vara i en jobbig situationen när hen ska flytta hemifrån. Då vet hen inte hur 

allt funkar, vilket kan leda till att allting rasar när barnet flyttar hemifrån. För att hen inte vet 

sina egna begränsningar eller hur mycket andra har arbetat för att hen ska ha det bra. Kim 

menar att det är lite sent påtänkt av föräldrarna att börja fundera på om det inte är dags för 

deras barn att flytta hemifrån när hen är i 20–30 årsåldern. Det finns nämligen behov av 

inlärningsperioder och dessa kan vara ganska långa. Därför är det bättre att påbörja dessa 

inlärningsprocesser när barnet är i tioårsåldern. Intervjupersonerna menar att både 

föräldrarna och barnen behöver träna på att vara separerade från varandra, men att de kan 

börja med ett dygn på korttids i månaden. Vilket kan kopplas till att dessa barn ska få samma 

möjligheter som andra barn och eftersom att de har en längre inlärningsperiod behöver de 

börja tidigare för att komma framåt i utvecklingen.  

5.4.2 Psykisk ohälsa 

Sky förklarade att de endast arbetar aktivt med psykisk ohälsa i ärenden där de redan vet om 

att det finns en problematik med det psykiska välmåendet. Då ser de dessutom till att 

samverkan förekommer mellan psykiatri, region och HAB. Robin säger även att om klienten 

inte redan har en kontakt på BUP när barnet inte mår bra psykiskt kan de hänvisa familjen 

att göra en egen ansökan, eller så kan handläggaren kalla till SIP. Handläggaren kan ge 

familjen kontaktuppgifter och information för att familjen lättare ska få kontakt med HAB 

eller BUP. På en fråga om handläggarna märker att ett barn inte mår bra på ett boende och 

vad de gör i sånt fall svarade de flesta intervjupersonerna att de pratar med boendet och med 

vårdnadshavarna och bestämmer om de ska ha ett möte och hur de ska gå vidare. Tintin var 

väldigt tydlig med att om det uppstår en oro för att barnet har suicidtankar är hen skyldig att 
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direkt kontakta psykiatrin. Nästan alla intervjupersoner förklarar att när de får information 

angående att barnet mår dåligt tar de hänsyn till detta i sina bedömningar. Om till exempel 

en familj söker om korttids och de berättat att barnet är deprimerat för att hen inte har några 

vänner. Alla intervjupersoner pratade med den unga om hens mående och eventuella 

svårigheter, därför brukar det komma fram om barnet inte mår bra. Däremot uttrycker de att 

om barnet mår dåligt psykiskt kan de egentligen inte göra mer än att se om det finns en 

insats inom LSS som skulle kunna underlätta för barnet. Robin framhåller att barnen som är 

beviljade LSS-insatser har så pass många kontakter att det alltid är någon som “ser” barnet 

och kan uppmärksamma dennes mående. Detta går att koppla till Honey m.fl. (2009) som 

skriver att om det psykiska välbefinnandet hos dessa barn ska kunna bli bättre måste man ta 

tag i deras sociala omständigheter. Vilket innebär att godkänna korttids på grunden att 

barnet är deprimerat eller inte har några vänner är en bra åtgärd för det mentala 

välbefinnandet hos barnet. Att hjälpa barnet att komma ut i samhället och inkluderas när 

något som är viktigt men enligt Ehliasson, m.fl. (2015) inkluderas inte individer med 

funktionsnedsättningar tillräckligt mycket i Sverige.  

 

Sky, Sam och Kim sa att en del barn inte går till skolan och att det oftast är de barnen som 

mår extra dåligt. Sky uttrycker det så här; “men asså det här med barn som inte går till skolan 

blir ju vanligare å vanligare.. ehm… Å de e ju ofta dom barnen som mår väldigt, väldigt 

dåligt.” Vad detta beror på kan man bara spekulera kring men eftersom att barnet är ett eget 

mikrosystem som ska mötas med andra mikrosystem i skolan, det gör att skolan blir ett 

mesosystem. Enligt Bronfenbrenner (1979) är ett mesosystem där flera individer samtidigt 

står i relation till varandra, vilket händer i skolan, med både lärare och andra elever. Det gör 

det inte lättare att samhället i stort, vilket ingår i ett makrosystem, inte är så inkluderande av 

personer som har en funktionsnedsättning. Om du har en omfattande funktionsnedsättning 

kan det innebära att du behöver hjälp med mycket för att få chansen att ha bra 

levnadsvillkor, men det kan även vara besvärligt för en tonåring som vill smälta in i 

mängden.  

5.4.3 Hjälpmedel 

Socialstyrelsen (2019) tar upp att det är bra om handläggarna anpassar sig efter barnets 

möjligheter att kommunicera. När det kom till användandet av hjälpmedel såg det olika ut i 

kommunerna som intervjuerna ägde rum i. En del av handläggarna hade tillgång till flera 

olika typer av hjälpmedel, som till exempel Ipad-program och bilder för att lättare kunna 

kommunicera med barnen, men de flesta handläggarna hade någon form av 

kommunikationsstöd.  

 

Simpson och Oh (2013) skriver att hjälpmedel underlättar för barn med 

funktionsnedsättningar att vara mer delaktiga i sin vardag och utvecklas. Trots fördelarna 

hjälpmedel ger sa Robin att de inte använde hjälpmedel alls när de hade samtal med barn på 

deras kontor. Dock kunde barnen använda sina kommunikationshjälpmedel när 

handläggarna var på hembesök och de hindrade inte klienterna från att ta med sig sina 

hjälpmedel när de kom på möten på kontoret. Kim svarade ungefär samma sak, men de höll 

på att utveckla hjälpmedel i form av en Ipad med bilder. Intervjupersonerna som hade 

tillgång till hjälpmedel förklarade att de inte alltid använde dem, utan att det var vid behov 

och att de flesta av barnen kommunicerade relativt bra. Några av intervjupersonerna tog 

hjälp av vårdnadshavarna för att tolka vad barnet sa.  
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Charlie och Tintin berättade att de använde samtalsmatta när de pratade med barnen, vilket 

de båda var väldigt positiva till. De ansåg att samtalsmattan var ett väldigt bra hjälpmedel när 

de kommunicerade med barnen. Samtalsmatta är ett hjälpmedel som Socialstyrelsen (2019) 

skriver underlättar för barnen att bli mer delaktiga i beslut. Vilket går att koppla till det 

intervjupersonerna säger angående den positiva effekten av att använda samtalsmatta. 

Intervjupersonerna förklarade att en del barn som i vanliga fall inte sa någonting började 

prata och blev delaktiga med hjälp av samtalsmattan. De tyckte också att det var positivt att 

barnet vågade säga mer samt att det inte gör något om de har svårt att uttrycka sig muntligt, 

de kan ändå förklara väldigt mycket om vad de själva tycker och tänker. Tintin sa; “...tendens 

att man faktiskt.. vågar säga vad man tycker.. och att man behöver inte ha, kunna ett, uttala 

ett enda ord kan man ändå säga väldigt mycket. Så det är superbra!”  

6 DISKUSSION  

Syftet med denna studie var att undersöka i vilken mån LSS-handläggare involverade barnen 

i deras utredningar om insatser och om de tänkte på barnets bästa vid beviljandet av insatser. 

Forskningsfrågorna som har avsikten att besvaras är: Vilka hinder står i vägen för att LSS-

handläggarna ska kunna se ”barnets bästa”? I vilken mån får barnen möjlighet att komma till 

tals och uttrycka sin egen åsikt? Har LSS handläggarna någon samverkan med andra 

professioner eller delar inom socialtjänsten för att barnets behov ska bli tillgodosedda? Hur 

går LSS-handläggare tillväga när de får kännedom om att ett barn inte mår bra psykiskt? 

6.1 Resultatdiskussion 

Barnombudsmannen (2019) trycker på att det ska tas hänsyn till barnets mognad och ålder 

när det gäller deras åsikter. Detta kan innebära att barnets åsikter inte ges tillräcklig vikt, det 

kan ju bero på att alla har olika definitioner om mognad och i vilken ålder deras åsikt ska 

väga mer. Ett exempel på detta är 15 årsgränsen som har en otydlig förklaring, våra 

intervjupersoner hade olika åsikter om denna gräns. Vissa ansåg att man inte kan gå emot 

barnets åsikt och andra sa att det krävdes samtycke från vårdnadshavaren fast de är över 15 

år. Denna åldersgräns skiljer sig mellan kommunerna hur de hanterar den, det här är något 

som gör att bedömningarna kan vara olika beroende på var individen bor fast det inte ska 

vara så. Det här en sådan sak som borde vara samma i alla kommuner och att det är stadgat 

på ett tydligt sätt så inte olika handläggare tolkar det olika. Det framgår framförallt i 

resultatet att LSS handläggare har svårt att avgöra vad som är barnets bästa och vad som 

passar föräldrarna bäst. Även Socialstyrelsen (2019) kom fram till att handläggare har för lite 

erfarenhet av ärenden med insatser riktade till barn enligt LSS-lagen och att de inte utgår 

från barnens bästa. Detta anser vi är väldigt tråkigt då det handlar om barn som har olika 

typer av svårigheter och att då inte alltid utgå från deras bästa gör att de eventuellt får det 

svårare än vad de redan har. 
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Vi tolkar det som att LSS-lagen är på ett sätt ett hinder för handläggarna att hjälpa barnen på 

bästa sätt. Detta eftersom att lagen är otydlig och tolkningsbar, vilket enligt Ehliasson, m.fl. 

(2015) gör att det finns en risk att medborgarna behandlas på olika sätt vilket skulle kunna 

mynna ut i bristfällig rättssäkerhet. Vi skulle även säga att utifrån vårt resultat är också de 

olika organisationerna ett hinder för att kunna göra det som är bäst för barnet. Alla som är 

involverade i ett barn som har insatser måste hitta ett sätt att samverka utan att det går ut 

över klienten. Robin säger att de tenderar att inte involvera sig i barnets psykiska mående 

speciellt mycket om det redan finns en kontakt på BUP. Dock tar hen upp att om barnet är på 

familjeenheten kan de ha en dialog med socialsekreteraren. Det här skulle man kunna tolka 

som att om det finns någon annan som tar hand om problemet så lägger inte vi oss i. Men 

Kim blev snarare tillsagd att hen gick in på arbetsuppgifter som inte tillhörde LSS-

handläggarna och den personen ville väldigt gärna göra mer. I flera av intervjuerna tar 

handläggarna upp att det finns en övertro på LSS som lagstiftning vilket kan vara orsaken till 

att personal på Socialtjänsten skickar över klienter till LSS när en diagnos är inblandad. De 

flesta av intervjupersoner uppfattar det som att ibland skickar socialsekreterarna på Barn och 

Ungdomsenheten, alla ärenden där det finns en diagnos som kretsar i LSS, till LSS-

handläggarna. Detta även om problemet inte handlar om LSS insatserna utan det kan 

exempelvis handla om föräldraförmåga, vilket handläggarna på LSS inte utreder. Det här kan 

leda till att klienter hamnar mellan stolarna och det gäller inte bara barn utan även vuxna. 

Alla barn har någon som är ansvarig för dem även om det är kommunen, men alla vuxna har 

inte det. De kanske inte har ett nätverk och måste göra allting själv, för dessa människor är 

det större risk att hamna mellan stolarna. Då måste man fundera över vad som kan göras för 

att det inte ska hända. Om barnen involveras i utredningarna kommer barnen eventuellt 

känna sig mer lyssnade på, att deras åsikt betyder någonting och att de känner en större 

självsäkerhet. Detta kan resultera i att barnen mår bättre, vågar utmana sig själva mer och bli 

mer självständiga.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Processen med att utforma ett missivbrev och en intervjuguide, genomföra intervjuerna, för 

att sedan transkribera och tolka dem har varit väldigt lärorikt. Något som vi kunde ha gjort 

annorlunda är att planera arbetets upplägg bättre, då vi var för fokuserade på detaljer i 

början. Det hade varit mer effektivt om vi hade kommit igång med tidigare forskning 

snabbare än vad vi gjorde. Vi kunde även ha utformat intervjuguiden bättre, och tittat 

närmare på Brymans (2011) och Kvales (2014) råd och tips kring intervjuguiden. Vi valde att 

ha intervjuguiden uppdelad i teman vilket passade oss, då det gav en struktur. Vi bestämde 

att revidera intervjuguiden efter de första intervjuerna då vi fick en större förståelse för vad 

som var relevant att fråga om. Bilaga B är intervjuguiden som användes i majoriteten av 

intervjuerna. För att kunna besvara syftet och frågeställningarna hade det kanske passat 

ännu bättre att ha en ostrukturerad intervju och låtit intervjupersonerna prata utifrån 

förvalda teman. Då hade det blivit mer av ett samtal och vi hade eventuellt fått ut mer 

information. I den semistrukturerade intervjun som vi använde, hamnade fokus på frågorna i 

intervjuguiden för att se om vi fått med allting, vilket var ett stressmoment. Vi anser att den 

induktiva metoden vi utgick ifrån var rätt för att besvara vårt syfte och frågeställningar, då vi 

genom att använda denna metod undvek att bilda flertalet förutfattade meningar innan vi 

utförde intervjuerna och därmed blev inte intervjusvaren lika påverkade som de eventuellt 
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hade blivit om vi haft en förvald teori.  

 

När det gäller missivbrevet borde vi ha kontrollerat det bättre. Vi hittade små fel allteftersom 

tiden gick, till exempel skrev vi “någon” istället för att skriva “någon eller några”. Detta skulle 

kunna ha tolkats som att vi bara ville ha en person från just den arbetsplatsen, vilket inte 

stämde då vi gärna hade intervjuat flera olika personer på samma arbetsplats. Det missivbrev 

som är Bilaga A är den uppdaterade versionen som skickades till majoriteten av 

intervjupersonerna. Det förekom även några tekniska problem under studiens gång. När vi 

mailade via skolmailen blev mailen underliga och såg inte speciellt professionella ut. För oss 

såg mailen bra och professionella ut, men när mottagaren fick mailet såg det väldigt underligt 

ut. Detta kan eventuellt ha bidragit till att vissa mottagare valde att inte återkomma.   

 

Något som vi tyckte var svårt var att få tag på intervjupersoner. Vi mailade som sagt till tio 

stycken kommuner, men vissa svarade inte på mailet och andra hade för hög 

arbetsbelastning för att kunna delta i studien. Vi fick sju intervjuer, vilka vi upplevde gick bra 

och var informationsrika. Därmed hade vi ett rikt material att analysera. Om fler 

intervjupersoner hade deltagit i denna studie anser vi att resultatet inte hade förändrats 

särskilt mycket. Detta förutsatt att det hade varit omkring tre till intervjupersoner. Om det 

hade varit en större studie där 100 individer deltagit hade resultatet eventuellt blivit mer 

varierat.  

6.3 Etisk diskussion 

I början av denna studie gick vi igenom och skrev på en blankett angående etisk 

egengranskning tillsammans med handledaren (Bilaga C). Frågorna vi besvarade handlade 

om ifall intervjupersonerna skulle skadas genom att delta i undersökningen, om 

undersökningens syfte skulle meddelas till deltagarna i undersökningen med mera. Vi följde 

de etiska riktlinjerna i enlighet med Vetenskapsrådet (2002, 2017) bland annat genom att vi 

varit noga med att inte välja undersökningsområden där vi skulle bli tvungna att intervjua 

barn eller andra målgrupper som det kan ifrågasättas om det är etiskt. Intervjupersonerna 

informerades om de etiska riktlinjerna i missivbrevet, alla intervjupersoner påmindes om 

samtyckeskravet vid intervjutillfället samt dubbelkollades det om det gick bra att spela in 

intervjun. Dessa riktlinjer var med under hela arbetets gång, eftersom att dessa krav följdes 

samt för att etiska övervägande gjordes i studiens början minskar etisk problematik. 

Författarna anser att studiens syfte och frågeställningar inte ger någon grund för någon etisk 

ovisshet på grund av att studien syftar till att undersöka handläggares perspektiv och 

förhållningssätt och inte barnens eller vårdnadshavarnas åsikter. Om syftet med studien 

hade varit att undersöka klientperspektivet hade en etisk prövning behövts göras då det 

handlar om barn med funktionsnedsättning vilket gör att omfattande etiska överväganden 

behöver göras.  
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7 SLUTSATSER 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken mån handläggare inom Lagen om stöd och 

service för vissa funktionshindrade (LSS) involverar barnen i deras utredningar om insatser 

och om de tänker på barnets bästa vid beviljande av insatser. Författarna kan dra följande 

slutsatser som främst är baserade på studiens resultat, men också utifrån teoretiskt 

perspektiv samt tidigare forskning. Tydligare riktlinjer skulle behövas för att både LSS-

handläggare och andra enheter ska få bättre koll på vad respektive kan hjälpa till med för att 

undvika att barnet och familjen hamnar mellan dem utan att få hjälp. Det krävs alltså en 

samverkan mellan alla som är involverade i de insatser som finns runt barnet, för att barnet 

ska må så bra som möjligt både fysiskt och psykiskt.  

 

En annan slutsats som författarna kommer fram till är att andra enheter har en övertro på 

vad LSS-lagen samt vad handläggarna inom LSS kan åstadkomma med deras insatser. 

Övertron på LSS-lagen gör att vissa klienter inte får det stöd de behöver från Barn och 

Ungdomsenheten. På grund av att de antingen inte platsar i personkretsen eller att det inte 

har med funktionsnedsättningen att göra, utan att det handlar om sociala problem eller 

familjeproblem har de inte rätt till stöd via LSS. Vid dessa tillfällen ska klienten få stöd via 

Sol. Socialsekreterarna verkar ha svårt att veta när det är deras ansvar och när det är LSS-

handläggarnas ansvar.     

 

Det skulle vara intressant att undersöka hur Barn och Ungdomsenheten ser på detta och 

intervjua dem i en framtida studie för att se om de delar LSS-handläggarnas åsikter. 
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BILAGA A MISSIVBREV   

Hej, 

Vi är två studenter på Socionomprogrammet vid Mälardalens högskola som går på termin 6 

och ska göra vårt examensarbete (c-uppsats). Vår undersökning handlar om hur LSS-

handläggare hanterar barnens, som de handlägger, psykiska välbefinnande samt om de 

samarbetar med andra enheter inom socialtjänsten och andra professioner. Vi undrar om du 

skulle kunna tänka dig att delta i en intervju. Intervjun beräknas ta ungefär 45 minuter att 

genomföra och med samtycke från dig använder vi oss gärna av ljudinspelning, för att 

försäkra oss om att vi uppfattar svaren på ett korrekt sätt.  

 

Examensarbetet är planerat i enlighet med forskningsetiska regler, vilket innebär att 

deltagandet är frivilligt och att det när som helst går att avbryta medverkan i intervjun. 

Obehöriga kommer inte ha tillgång till intervjumaterialet och uppgifter som framkommer i 

undersökningen kommer hanteras konfidentiellt, vilket innebär att de som medverkar i 

undersökningen inte kommer att kunna identifieras av de som ska läsa examensarbetet i 

framtiden. Uppgifterna som samlas in i intervjuerna kommer enbart att användas i 

forskningssyfte i den aktuella studien och eventuell ljudinspelning raderas i samband med att 

examensarbetet blir godkänt. Om det finns ett intresse för att läsa mer om de 

forskningsetiska principerna går de att läsa mer om på Vetenskapsrådets hemsida 

(www.vr.se).  

 

Vi skulle behöva ha svar om ni har intresse av att medverka i en intervju senast den 24/1 

2019 och vi skulle vilja genomföra intervjun under vecka 5 och 6 eller tidigare om ni har tid. 

När examensarbetet blir godkänt kommer det vara en offentlig handling som alla har 

möjlighet att läsa. Dina kunskaper och erfarenheter är mycket värdefulla för oss och därför 

skulle vi verkligen uppskatta om du skulle vilja delta. Vi ser fram emot att höra från dig och 

hoppas att du är intresserade av att bli intervjuad. Om du har några frågor, tveka inte att höra 

av dig till oss! 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Ebba Kaiser,                             Mimmi Dahlbom 

070- xxx xx xx                             073- xxx xx xx        

ekr16003@student.mdh.se                    mdm16001@student.mdh.se 

 

 

 

Handledare: 

Gunnel Östlund,  

016-xxxxxx 

gunnel.ostlund@mdh.se  
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BILAGA B INTERVJUGUIDE  

Inledande frågor 

• Vilket år är du född? 

• Vilken utbildning har du? 

• Hur länge har du arbetat som LSS-handläggare med barn? 

• Hur länge har du arbetat på den här specifika arbetsplatsen? 

• Kan du berätta lite om din arbetsroll? 

• Vad är fördelarna och utmaningarna med ditt arbete? 

 

 

Allmänt om vad de gör om ett barn mår dåligt 
• Har ni något moment som ni gör där ni kan se barnets mående? 

• Har du ett exempel på någon situation där du märker att ett barn inte mår bra?   

• På vilket sätt kan du märka att barnet inte mår bra?  

• Om ni ser att ett barn mår dåligt, hur uppmärksammar ni det?  

Exempel 1 Om ni till exempel har godkänt en placering på ett LSS-boende för barnet 

och ni märker att barnet inte mår bra på detta boende. Vad gör ni då? 

Exempel 2 Eller om ni märker att ett barn som bor hemma inte mår bra, det kan 

vara på grund av en mängd olika anledningar, hur gör ni då? Kollar ni efter andra 

möjliga hjälpinsatser, pratar ni med föräldrarna, kontaktar ni socialtjänsten eller 

något annat?  

• Hur långt sträcker sig era arbetsuppgifter om ni upptäcker att ett barn mår dåligt 

psykiskt? 

• Hur använder ni barnperspektivet? 

• Har ni speciella hjälpmedel när ni pratar med barnet eller ungdomen? (Som till 

exempel bilder eller Ipads) 

 

 

Metoder och samarbete 

• Använder ni er av några metoder eller verktyg? Till exempel BBIC eller 

barnkonventionen?  

• Nu när barnkonventionen ska bli lag hur tror du att det kommer påverka ert arbete? 

• Hur pass mycket arbetar ni med barnen respektive föräldrarna?   

• Har LSS något samarbete med andra professioner eller andra enheter inom 

socialtjänsten för att försäkra sig om att barnets förhållanden är bra och att de mår 

bra? 

• Om barnet har en BUP-kontakt eller liknande, har ni ett samarbete med dem eller 

överlåter ni åt dem att ta hand “problemet”?  

• Har ni LOV (Lagen Om Valfrihet) i den här kommunen? Tror du att det påverkar ert 

arbete positivt eller negativt?  

 

 

Avslutande frågor 

• Tycker du att socialtjänsten i stort backar upp er? 

• Har du något du skulle vilja tillägga om det vi har pratat om idag?  



 

BILAGA C BLANKETT FÖR ETISK EGENGRANISNING  

Projekttitel: 

Studerande: 

Handledare: 

 
  

Ja Nej Tveksamt 

1 Kommer känsliga personuppgifter att behandlas i 

projektet/uppsatsen/rapporten? 

   

2 Deltar barn under 15 år, personer med nedsatt kognitiv förmåga 

barn, personer med psykisk funktionsnedsättning eller personer i 

beroendeställning (inom institutionsvård, till forskaren i studien 

etc.)? 

   

3 Kommer information om studien lämnas till forskningspersonerna 

(vanligen genom missivbrev)? 

   

4 Kommer informerat samtycke att inhämtas (skriftligt eller 

muntligt)? 

   

5 Finns det samtycke från barnet och barnets föräldrar eller 

motsvarande vårdnadshavare om barn är under 15 år? 

   

6 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna negativt eller 

leda till skada? 

   

7 Kommer forskningspersonerna att informeras om att deltagandet i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst? 

   

8 Innebär projektet ett fysiskt ingrepp på forskningspersonen? 
   

 

Ort och datum: 

 

Underskrift av studerande: 

Eventuell projektledare eller motsvarande: 

Namn och titel: 

Verksamhet/adress: 

Underskrift projektledare eller motsvarande: 

Handledare: 



 

Namn och titel: 

Akademi/enhet: 

Underskrift av handledare: 
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