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Sammanfattning 
Studien syftar till att undersöka upplevelser av hur situationen för invandrarföräldrar med 

funktionsnedsatta barn som har personlig assistans ser ut i Sverige. Studien undersöker även 

hur det svenska hjälpsystemet upplevs genom att belysa aspekter som synen på 

funktionsnedsättningar, mötet med myndigheter samt konsekvenser av personlig assistans och 

assistansbolagens roll. Studien har genomförts genom en kvalitativ metod där intervjuer har 

gjorts med föräldrar, handläggare och assistansbolagsföreträdare där fokus legat på 

informanternas upplevelser. Resultatet har genom en intersektionell analys samt begreppen 

exkludering och inkludering visat att invandrare kan ha svårare att tillvarata sina 

medborgerliga rättigheter på grund av bristande kunskap om det svenska hjälpsystemet samt 

bristande språkkunskaper. Studien visar även att det kan innebära en dubbel utsatthet att vara 

invandrare i kombination med att ha ett eller flera funktionsnedsatta barn, då det kan förstärka 

varandra och leda till en än mer komplex situation. Resultatet tyder på att det svenska 

systemet kring personlig assistans är komplicerat. Det kan hjälpa invandrare att ta tillvara sina 

rättigheter, men kan även riskera att exkludera dem från samhället, exempelvis på grund av 

anhöriganställningar som kan leda till exkludering från den reguljära arbetsmarknaden.  

Nyckelord: Invandrare, föräldrar, funktionsnedsättning, personlig assistans, intersektionalitet, 

exkludering 

Abstract 
The purpose of this study is to investigate the experience regarding the situation of immigrant 

parents to disabled children with personal assistance in Sweden. This study is based on a 

qualitative method in which interviews have been carried out with parents, administrators of 

the act on support and service to certain impaired persons (LSS) and representatives of 

personal assistance providers. This study also aims to investigate the experiences of the 

Swedish welfare system, by examining different perspectives regarding disability, the 

encounter with authorities, the consequences of personal assistance and the role of personal 

assistance providers. The data obtained by the interviews have been analyzed by using an 

intersectional method and theoretical concepts of social exclusion and inclusion. The results 

show that immigrant parents experience more difficulties in obtaining the social support that 

they are entitled to, because of language barriers and insufficient knowledge about the welfare 

system. The study also shows that immigrant parents to disabled children risk an increased 

vulnerability in society, in which the vulnerabilities of being an immigrant but also being a 

parent to a disabled child, strengthen each other and increase the complexity of their situation. 

The result suggests that the system regarding personal assistance is complicated. On one hand 

the system can help parents to obtain help for their children but on the other hand creates a 

risk of excluding them from society, for example by having family members to care for their 

children which can lead towards exclusion from the regular labour market. 

Keywords: Immigrants, parents, disabilities, personal assistance, intersectionality, exclusion  
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Förord 

Det är inte en enkel process att genomföra en vetenskaplig studie men arbetet har varit något 

av det mest lärorika vi gjort under utbildningen och vi hoppas att ni läsare finner studien lika 

intressant som det varit för oss att genomföra den. Vi vill rikta ett stort och hjärtligt tack till 

alla informanter som deltagit i studien och de kommuner som bidragit med statistik. Utan er 

hade studien varit en omöjlighet. Vi vill även rikta ett tack till Utredningsenheten i Örebro 

som bidragit med mycket hjälp under resans gång och kommit med synpunkter och 

intressanta diskussioner. Ett särskilt tack går även till vår handledare Munir som stöttat oss 

genom hela processen och som gett mycket konstruktiv feedback. Det har varit ett sant nöje 

att ha haft en sådan engagerad handledare. 

Uppsatsen har tagit mycket tid i anspråk och det har blivit många sena kvällar och helger 

framför datorn. Ett stort tack går därför till våra flickvänner som hela tiden varit förstående 

och stöttat oss genom tunga perioder uppstått.  

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett fantastiskt samarbete. Stundtals har det varit 

en kämpig process och lite av en bergochdalbana, men vi har tillsammans fått ihop en studie 

som vi båda är mycket stolta över. 

Vi hoppas att ni finner studien intressant och önskar en trevlig läsning. 

Örebro den 24 maj 2013 

Jens Damgaard och Karl Alm 
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1.0 Bakgrund och problemformulering 
Personer med funktionsnedsättningar riskerar att befinna sig i en utsatt position gentemot 

samhället, då de ofta är i behov av omfattande insatser för att kunna leva ett liv som andra, en 

position som även innebär en speciell situation för den funktionsnedsattes familj. Att befinna 

sig i en sådan position och dessutom vara invandrare riskerar att försätta individen och dennes 

familj i en än mer utsatt position, då det finns en rad olika faktorer som kan vara 

problematiska för dessa familjer. Sjöberg (SOU 1998:139) menar att det kan innebära en kris 

att flytta till ett nytt land och om denna kris sammanfaller med att föräldrar får ett barn med 

funktionsnedsättning kan det försvåra situationen för familjen ytterligare. Även Allwood och 

Franzén (2000) beskriver detta och menar att det innebär stora svårigheter att komma till ett 

nytt land då det innebär en rad förluster av exempelvis språk, familj, kultur, kontaktnät 

etcetera. Dessa förluster samt processen att komma till ett nytt land innebär ofta en stor stress 

samt riskerar att försämra den mentala hälsan. Författarna menar även att denna svåra process 

i kombination med andra orsaker kan försvåra situationen än mer. Vidare beskrivs ett antal 

övriga problem som människor som kommer till ett annat land ofta möter, däribland 

arbetslöshet, försämrad mental och fysisk hälsa, språksvårigheter samt skillnader i synsätt och 

värderingar. Den ofta problematiska process som det innebär att komma till ett nytt land 

kombinerat med att ett eller flera av barnen har en stor och omfattande funktionsnedsättning, 

riskerar alltså att leda till en svår situation för dessa familjer. Bemötandet som ges från olika 

myndigheter samt tillgänglighet avseende information och hjälp att hitta rätt i de byråkratiska 

djungler som finns i Sverige idag är av yttersta vikt för att kunna hjälpa dem på bästa sätt. 

I Sverige går det att söka stöd och hjälp från samhället i form av olika insatser för att kunna 

leva ett liv som andra, exempelvis genom Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387). Lagstiftningen innehåller olika insatser som är menade att 

underlätta för personer som tillhör lagens personkrets. En av insatserna är personlig assistans 

och för att få denna insats krävs att individen uppfyller en rad kriterier, där denne exempelvis 

ska ha ett omfattande behov av hjälp och stöd på grund av stora och varaktiga 

funktionsnedsättningar (LSS, 1993:387). Individer som är berättigade till personlig assistans 

har därmed stora funktionsnedsättningar vilket kan påverka individen och familjen i stor 

utsträckning i det vardagliga livet. Det riskerar även att sätta den funktionsnedsatte och 

dennes familj i en utsatt situation, då de måste ha omfattande myndighetskontakter samt 

kontakter med assistansbolag, habilitering, sjukvård etcetera. Bohlin (2001) menar att det är 

problematiskt för invandrare med funktionsnedsättningar att få den hjälp de behöver och har 

rätt till, bland annat på grund av språksvårigheter samt mötet med ett okänt och förhållandevis 

komplex system av olika myndigheter och instanser. Detta leder även till att deras familjer 

drabbas hårdare när systemet brister då de ofta har svårigheter att ta till vara sina rättigheter 

(Sjöberg, SOU 1998:139). Individer med stora och omfattande funktionsnedsättningar kan 

även ha svårigheter att föra sin egen talan och sörja för sina behov, vilket sätter en än större 

press på deras familjer som ofta måste sköta kontakten med samhället, särskilt då det handlar 

om barn med funktionsnedsättningar.  

Studien kommer undersöka invandrarföräldrar med barn som har personlig assistans då vi 

utifrån ovanstående resonemang anser att det är en viktig grupp inom socialt arbete. Valet har 

även gjorts i avgränsningssyfte för att ge studien ett större fokus, men även då personlig 

assistans är en komplex insats som ofta inbegriper omfattande myndighetskontakter. Innan 

starten för studien har en kort undersökning gjorts för att se hur många personer med 

invandrarbakgrund som har personlig assistans i ett antal kommuner i Mellansverige. Detta 

för att ge ytterligare en dimension till studien samt för att undersöka om gruppen är vanligt 

förekommande, då detta i kombination med gruppens utsatthet visar på vikten av att bedriva 

forskning specifikt riktad mot denna grupp. Undersökningen gjordes genom att samla in 
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information gällande hur många individer med utomnordiska namn som har insatsen personlig 

assistans, både barn och vuxna, i Örebro kommun samt kommuner av liknande storlek i 

Mellansverige. Informationen har tillhandahållits genom kontakt med kommunernas 

enhetschefer för LSS. Resultaten redovisas i diagrammen i bilaga 1. 

Undersökningen visar att gruppen individer med utomnordiska namn som har personlig 

assistans är stor men att storleken skiljer sig markant mellan kommunerna. Detta i 

kombination med gruppens utsatthet tyder på att det är av intresse att undersöka denna grupp 

närmare och att studier som behandlar gruppen bör vara av särskilt intresse för kommuner där 

gruppen är större, exempelvis Örebro kommun. Socialarbetare och yrkesverksamma som 

möter dessa individer och familjer bör ha en förståelse för situationen för att kunna hjälpa 

familjerna på bästa sätt, något som undersökningen samt den inledande beskrivningen i detta 

avsnitt belyser. 

Att undersöka föräldrar med invandrarbakgrund som har barn med insatsen personlig 

assistans och deras upplevelser av det svenska hjälpsystemet samt mötet med myndigheter 

och assistansbolag är viktigt för att få kunskap och förståelse för gruppens situation. Att även 

sätta detta i relation till handläggare och assistansbolagsföreträdares upplevelser av gruppens 

situation kan ge ytterligare fördjupad kunskap. Studier (ex: Sjöberg SOU 1998:139, Nikku, 

2007) samt den litteratursökning som gjorts visar att det finns få undersökningar i Sverige 

som är gjorda specifikt på denna grupp och den dubbla utsatthet som de eventuellt befinner 

sig i gör det särskilt angeläget att genomföra denna undersökning. Förhoppningen är att 

studien kan öka förståelsen för gruppen samt fungera som en plattform för vidare studier på 

området både inom Örebro kommun och i övriga delar av landet. Detta då det finns många 

aspekter av dessa föräldrars situation samt inom gruppen invandrare med 

funktionsnedsättningar som bör belysas. 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar med invandrarbakgrund, som har ett eller 

flera barn med insatsen personlig assistans, upplever sin situation samt processen att söka 

hjälp och stöd. Syftet är även att undersöka hur LSS-handläggare och företrädare för 

assistansbolag upplever denna process och föräldrarnas situation.  

1.2 Frågeställningar 
 

 Vilken syn har invandrarföräldrar, handläggare och företrädare för assistansbolag på 

funktionsnedsättningar?  
 

 Hur upplevs processen att söka hjälp och stöd utifrån de behov som barnets 

funktionsnedsättning innebär?  

 

 Hur upplevs mötet mellan samhällets företrädare och invandrarföräldrar med barn som 

har insatsen personlig assistans? 

 

 Hur upplevs etnisk och kulturell bakgrund i förhållande till synen på 

funktionsnedsättningar samt processen att söka hjälp och stöd? 
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1.3 Avgränsningar 
Bakgrunden till studien kommer från att ämnesområdet presenterades för oss då 

representanter från Örebro kommun såg att det fanns en relativt stor grupp människor med 

invandrarbakgrund som erhöll personlig assistans. Från början tog studien sin utgångspunkt i 

varför det såg ut på detta sätt i Örebro kommun, något som dock visade sig vara en allt för 

diger uppgift i förhållande till studiens omfattning. Studien krävde mer fokus och således 

gjordes valet att fokusera specifikt på föräldrars, handläggares och assistansbolagsföreträdares 

upplevelser av hjälpsökandeprocessen, situationen för invandrarfamiljer, mötet med 

samhällets företrädare samt synen på funktionsnedsättningar. Avgränsningarna och 

begränsningarna i studien kommer att belysas mer ingående i senare delar av studien.  

1.4 Definitioner och begrepp 
Under detta avsnitt kommer ett antal centrala begrepp redovisas för att förtydliga den 

definition som kommer att användas i studien.  

 

1.4.1 Systemet och samhällets företrädare 

I uppsatsen kommer begrepp som exempelvis systemet, samhällssystemet, hjälpsystemet, 

välfärdssystemet och samhällets företrädare att användas. I samband med begreppen beskrivs 

det system som det hänvisas till, det kan exempelvis handla om hjälpsystemet med det stöd 

och de insatser som samhället tillhandahåller människor med funktionsnedsättningar och 

deras familjer. Handläggare och assistansbolagsföreträdare kommer ibland att hänvisas till 

som ”samhällets företrädare” när de benämns gemensamt.  

1.4.2 Funktionsnedsättning 

Med funktionsnedsättning menas en bestående nedsättning av intellektuella, fysiska eller 

psykiska förmågor som kan ha orsakats som följd av skador eller sjukdomar (Socialstyrelsens 

termbank, 2007). Denna studie kommer att använda begreppet funktionsnedsättning även i det 

fall forskare eller författare använt andra begrepp. Detta val har gjorts då begreppet 

funktionsnedsättningar ses som ett mer neutralt och mindre värdeladdat ord än exempelvis 

funktionshinder eller handikapp. Undantaget är i de fall specifika typer av 

funktionsnedsättningar beskrivs, då det refereras till lagar/lagrum, eller då direkta citat från 

informanter eller författare anges. 

1.4.3 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
Lagen infördes 1994 och innehåller tio olika insatser till individer som uppfyller kriterierna 

för en av lagens tre personkretsar. Lagen innehåller även riktlinjer för hur insatserna skall 

utformas. Målet med lagstiftningen är att möjliggöra för individer med funktionsnedsättningar 

att leva ett liv som andra och delta aktivt i samhällslivet. 

1.4.4 Personlig assistans 

Personlig assistans är en personligt utformad insats som ges till de människor som på grund 

av stora eller varaktiga funktionshinder är i behov av stöd vid skötsel av personlig hygien, 

måltider, klädsel, att kommunicera med andra eller annat stöd som förutsätter ingående 

kunskaper om den funktionshindrade (LSS 1993:387). Brukaren som beviljats personlig 

assistans kan själv välja vem som skall samordna assistansen. Det kan exempelvis vara 

kommunen, brukarkooperativ, individen, familjen eller privata assistanssamordnare. 

1.4.5 Etnicitet och kultur 
Begreppen är centrala för studien och kommer att utvecklas teoretiskt under studiens 

teoretiska utgångspunkter. När begreppen etnicitet och kultur används menas de 

förutsättningar som individer bär med sig från uppväxten eller som gör att individer tillskriver 
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sig en viss grupptillhörighet. Det kan även syfta till att beskriva skillnader i perspektiv och 

värderingar som kan uppträda på grund av olika bakgrund. Vi utgår i studien från Mattssons 

(2010) definition av etnicitet och kultur. Författaren menar att etnicitet inte är något statiskt 

utan snarare en process i vilken en grupp skapar en känsla av samhörighet. Den etniska 

samhörigheten skapas utifrån jämlika förhållanden i vilken en grupp av människor delar 

exempelvis samma språk eller kultur. Enligt författaren skiljer sig kultur från etnicitet genom 

att kultur brukar definieras utifrån ett mer objektivt synsätt och konkreta företeelser, så som 

språk, religion, seder och bruk.  

1.4.6 Invandrare 
I studien har huvudsakligen begreppet invandrare använts för att beteckna den grupp vi har 

undersökt. Begreppet har inte specificerats mer än till personer med utomnordiska namn som 

inte är födda i Sverige eller andra nordiska länder.  
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2.0 Tidigare forskning 
I detta avsnitt ges en översikt över en del av den forskning som berör studiens centrala teman. 

Dessa teman kommer att löpa som en röd tråd genom hela arbetet och har utvecklats och 

omarbetats under arbetets gång. En mer ingående beskrivning av tematiseringen kommer att 

ges under metodavsnittet. Forskningen har valts ut för att ge en överblick över kunskapsläget 

men även utifrån studiens specifika utgångspunkter.  

2.1 Den dubbla utsattheten 

Welterin och LaRue (2007) skriver att det nuvarande kunskapsläget är bristfälligt, angående 

uppfattningar hos invandrarfamiljer där någon medlem har autismspektrumstörning samt 

deras möjligheter att söka hjälp. Även Dyches, Wilder, Sudweeks, Obiakor och Algozzine 

(2004) menar att det saknas information inom området för att tydligare kartlägga hur familjer 

med invandrarbakgrund bedömer situationen att fostra ett barn med autism, samt att det är 

svårt att utröna hur dessa familjer får stöd i familjerollen. Dyches et al (2004)  utvecklar två 

hypoteser av det material de samlat in; att hur familjer ser på och bedömer situationen att 

fostra ett barn med autism varierar mellan olika etniska grupper samt att det får en mer 

påtaglig inverkan på familjen än att fostra barn med mildare utvecklingsstörning, vilket leder 

till att dessa familjer i större utsträckning söker stöd utifrån. Att vara invandrare och att i 

tillägg ha barn med grav funktionsnedsättning kan innebära en dubbel utsatthet vilket beskrivs 

av Sjöberg (1998:139, s.13) på följande sätt. 

 
”Att ha lämnat sitt land och kanske ha svåra upplevelser bakom sig i hemlandet kan 

innebära en kris som aldrig riktigt ”går över”. Att få en funktionsnedsättning eller att få 

ett barn med funktionsnedsättning sedan man kommit till det nya landet innebär ännu en 

kris som kan försvåra och fördjupa migrationskrisen. Två kriser griper in i varandra. Om 

båda händelserna inträffar nära varandra i tid kan det bli en mycket stor påfrestning.”  

 

Bohlin (2001) ger en fördjupad bild av vad det innebär att vara invandrare och samtidigt ha ett 

barn med funktionsnedsättningar. Hon menar att det inte är så enkelt som att plussa ihop två 

problem utan menar istället att det är två olika typer av utsatthet som kan förstärka varandra. 

Exempelvis på det sättet att det faktum att man är invandrare kan leda till ett bristfälligt 

socialt nätverk, då släkt och vänner lämnats i hemlandet, vilket i sin tur leder till att familjen 

har svårare att ta hand om sitt funktionsnedsatta barn då avlastning från släkt och vänner 

saknas. Bohlin (2001) skriver även att många av de upplevelser som invandrarfamiljer med 

barn som har funktionsnedsättning bär på, ofta liknar dem som andra icke-invandrarfamiljer 

uttrycker. Att förstå upplevelsen enbart utifrån etnicitet kan alltså riskera att förenkla analysen 

betydligt.  

 

I studien Mothers of young adults with intellectual disability: multipleroles, ethnicity and 

well-being (Eisenhower & Blacher, 2006) genomförs en tvärsnittsundersökning på 226 

mödrar till utvecklingsstörda barn i Kalifornien i USA . Studien är utförd på 226 mödrar varav 

117 respondenter är av latinamerikanskt ursprung samt 109 mödrar med angloamerikans 

ursprung. Resultatet i studien kompletterar Bohlins (2001) studie då den pekar på att mammor 

med anställning eller som var gifta, eller kunde tillskriva sig en plats inom båda kategorier 

visade sig må bättre, framförallt om barnet hade relativt hög anpassningsförmåga. Relationen 

mellan mående kunde urskiljas ur socioekonomiska faktorer snarare än relationen till etniskt 

ursprung. Ur slutsatserna från studien föreslår författarna att mödrar till barn med 

utvecklingsstörning drar fördel av att kunna tillskriva sig flera roller, som exempelvis rollen 

inom arbetslivet eller rollen som hustru, huvudsakligen genom att dessa rollers bidragande till 

socioekonomiska resurser. 
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2.2 Synen på funktionsnedsättningar  
Föräldrarna i Bohlins (2001) studie ger, enligt författaren, uttryck för en rad olika synsätt på 

funktionsnedsättningar där moderna vetenskapliga biomedicinska modeller blandas med mer 

traditionella eller religiösa modeller. Vidare ger de uttryck för att deras synsätt ofta skiljer sig 

från andra människor med samma bakgrund och kultur. Familjerna har en annan kunskap efter 

att ha tillförskaffat sig erfarenhet och mött olika synsätt hos exempelvis läkare, något som 

ibland kolliderar med den övriga släktens och andra landsmäns uppfattningar. Lindblad 

(2006) skriver i sin avhandling generellt om föräldrar till barn med funktionsnedsättningar 

och menar att föräldrarna i hennes studie upplever en nedvärderande attityd mot deras barn 

vilket de upplever som besvärande. 

 

Dyches et al (2004) menar att av de individer som är diagnostiserade med autism har cirka tre 

fjärdedelar av fallen någon annan form av utvecklingsstörning och cirka hälften av alla med 

autism har nedsatt språkliga funktioner vilket påverkar möjligheten att kommunicera med 

omgivningen. Föräldrar som fostrar barn med autism medger att de har stora svårigheter med 

att lära dessa barn att utveckla språkliga, såväl som vardagliga färdigheter. Ytterligare 

svårigheter är att värna om deras säkerhet samt förbereda dem för vuxenlivet. Författarna 

menar att olika kulturer ser annorlunda på funktionsnedsättningar. Västvärlden tenderar att 

utgå ifrån ett medicinskt perspektiv där funktionsnedsättningar ses som ett fel eller sjukdom 

som behöver botas eller fixas för att barnet skall normaliseras (Rogers-Dulan & Blacher, 

1995; i Dyches et al 2004). Dyches et al (2004) menar att beroende på hur familjen ser på 

funktionsnedsättningen, samt ju högre stressor funktionsnedsättningen utgör är det troligare 

att familjen söker socialt stöd utifrån.  

 

Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning innebär särskilda utmaningar och 

villkor i föräldrarollen. Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBUs 

årsrapport 2008) skriver att en rad nya krav ställs på familjen till en funktionsnedsatt individ, 

däribland påverkas det sociala livet, yrkeslivet samt framtiden för föräldrarna och för övriga 

familjen. Föräldrarna måste anpassa sig till en ny verklighet där mycket kraft och energi går åt 

till läkarbesök, möten med myndigheter etcetera. RBU (2008) har i en undersökning kommit 

fram till att 38 % av föräldrarna med barn med funktionsnedsättningar inte anser att de får det 

stöd de behöver av samhället. Att få beskedet att ens barn har en funktionsnedsättning kan 

alltså vara mycket omvälvande. Lundströms (2007) studie kan kopplas till RBUs rapport då 

författaren skriver att föräldrarna i hennes studie beskrev känslor som att deras liv skulle bli 

begränsat, inskränkt och att livet helt skulle komma att präglas av deras barns 

funktionsnedsättning. Författaren beskriver vidare att föräldrarna beskrev en oviss framtid och 

en osäkerhet inför vad som komma skall. 
 

Bohlin (2001) skriver specifikt om invandrarfamiljer och menar i sin studie att alla de familjer 

hon intervjuade uttrycker en saknad över sitt hemland och en dröm om att kunna flytta 

tillbaka, detta till trots att det oftast inte skulle vara möjligt. Författaren menar även att 

situationen för invandrarfamiljer med funktionsnedsatta barn är särskilt svår då föräldrarna 

uttrycker en oro över att barnet skulle få det sämre i hemlandet på grund av exempelvis sämre 

förutsättningar gällande skola, habilitering, mobbning och utanförskap. 

2.3 Samhället och systemet 

Enligt Welterin och LaRue (2007) hamnar familjer med invandrarbakgrund i en svår situation 

då det finns många hinder att överkomma som nyanländ och dessa hinder i kombination med 

en autismspektrumstörning i familjen kan leda till psykiska och somatiska sjukdomar. 

Författarna menar även att det är viktigt för familjerna att få kunskap om det system som de 

hamnat i så att de lättare kan få den vård som de behöver. Familjerna har även svårare att få 
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tillgång till hälso- och sjukvård. Latinamerikaner i USA mottar i lägre utsträckning socialt 

stöd utanför familjen än den Afroamerikanska delen av befolkningen, vilket Bailey et al., (i 

Dyches et al, 2004) menar beror på bristande förståelse och kunskap om kulturen och de 

sociala systemen inom landet snarare än lägre socioekonomisk status inom gruppen. 

Resultaten i den amerikanska studien kan kopplas till svensk forskning, däribland Sjöbergs 

(SOU 1998:139) studie där författaren menar att dålig kunskap om svenska myndigheter och 

om det svenska samhället gör att invandrarfamiljer drabbas hårdare av när systemet inte 

fungerar. Författaren menar även att nedskärningar samt att stödet inte fungerar drabbar 

invandrare hårdare. Detta gör det svårt för barn med funktionsnedsättningar att få rätt hjälp då 

ansvarsfördelningen är oklar, vilket gör att de inte får rätt habilitering eller hjälpmedel. 

 

En annan slutsats som redogörs i Sjöbergs (SOU 1998:139) rapport är att informationen ofta 

är bristfällig och att det är svårt att veta vart man ska vända sig för att få stöd. Det tar även 

mycket kraft från föräldrar till barn med funktionsnedsättningar att behöva hålla ordning på 

alla lagar och regler samt samordna de insatser som barnet har. En åsikt som både beskrivs i 

en av intervjuerna som Sjöberg (SOU 1998:48) genomfört med tre mammor som har barn 

med personlig assistans samt i RBUs (2008) rapport är att föräldrar ofta känner att de måste 

måla upp en negativ bild av sitt barn för att kunna få hjälp, att det alltid är problemen och 

svårigheterna som ligger i fokus. 

När det gäller internationell forskning visar studier att latinamerikanska familjer har sämre 

kontakter med samhälleliga servicesystem gällande barnets funktionsnedsättning på grund av 

ekonomiska, språkliga och kulturella skillnader (Blacher & Widaman; i Eisenhower & 

Blacher, 2006). Senare kvalitativa studier föreslår att denna grupp även känner sig alienerade 

från sociala servicesystem, att de upplever sig bli behandlade dåligt och att företrädare i dessa 

system inte anstränger sig tillräckligt för att hjälpa till (Hunt et al.; i Eisenhower & Blacher, 

2006). Welterin och LaRue (2007) menar även att det är viktigt för familjerna att få kunskap 

om det system som de hamnat i så att de lättare kan få den vård som de behöver.  I en av 

intervjuerna som Sjöberg (SOU 1998:48) genomfört, framkommer att det är särskilt svårt att 

få hjälp om man är invandrare och har funktionsnedsättningar då de inte vet om sina 

rättigheter och hur hjälp kan fås. De känner inte till systemet och blandar ihop 

hjälporganisationer med myndigheter. Även Bohlin (2001) tar upp dessa svårigheter för 

invandrarfamiljer att få den hjälp de behöver, dels på grund av språkliga bekymmer och dels 

på grund av en skepsis mot myndigheter, vilket enligt författaren ställer stora krav på svenska 

myndigheter att vara särskild uppmärksamma samt anpassa informationen till föräldrarnas 

situation. Bohlin (2001) beskriver mötet utifrån invandrarfamiljer med barn med 

funktionsnedsättningar och menar att dessa kan känna det som mycket påfrestande att möta 

det nya och ofta komplexa system som finns i Sverige. Föräldrarna i studien ger uttryck för en 

väldigt arbetsam process att gå igenom, en process som omfattar många olika kontakter och 

diskussioner kring familjen och barnets situation. Dyches et al (2004) menar att förlitan till 

organisatoriskt socialt stöd varierar beroende på ett flertal faktorer, bland annat mängden stöd 

ifrån familjens nätverk men även integration till den dominerande kultur där familjen lever. 

Bilden kompletteras av Sjöberg (SOU 1998:139) som beskriver att invandrare drabbas 

hårdare av exempelvis nedskärningar samt av att stödet inte fungerar då gruppen har svårare 

att hävda sig gentemot samhället.  

2.4 Mötet mellan familjer och samhällets företrädare 

Som förälder till ett barn med funktionsnedsättningar krävs det en hel del kontakter med 

samhällets olika myndigheter samt hälso- och sjukvård. Dessa möten är inte alltid enkla och 

ett stort ansvar ligger på föräldrarna. RBU (2008) menar i sin rapport att föräldrar till barn 

med funktionsnedsättningar måste kämpa för att få de insatser deras barn har rätt till. Vidare 
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beskrivs en frustration över att ständigt behöva berätta om sitt barns svårigheter för olika 

handläggare, en process som är både känslomässigt upprivande och som ofta upplevs 

kränkande. Även Sjöberg (SOU 1998:48) tar upp detta och skriver att föräldrar ofta möter ett 

ifrågasättande av deras funktionsnedsatta barn och att de ständigt måste kämpa för att få 

behålla insatser eller för att få insatser. Sjöberg (SOU 1998:139, s.17) skriver bland annat 

följande:  

 
”Det förekommer diskriminering både mot personer med funktionshinder och mot 

personer från andra länder. Diskrimineringen mot de två grupperna tar sig delvis olika 

uttryck, men den grundar sig i båda fallen på avståndstagande från det som är främmande. 

Det finns ingen kunskap om hur diskrimineringen och avståndstagandet yttrar sig mot 

människor som har både funktionshinder och invandrarbakgrund.” 

 

Enligt Welterin och LaRue (2007) bör yrkesutövare vara medvetna om olika åsikter och 

tankar kring autism för att kunna bemöta familjerna på ett bättre sätt. Artikeln belyser även 

det faktum att yrkesutövare både måste vidga sin förståelse och kunskap samt få träning i att 

bemöta familjer med invandrarbakgrund, men även att familjerna måste få kunskap och 

förståelse om samhället de lever i. Welterin och LaRue (2007) menar att olika värderingar hos 

klienter med invandrarbakgrund och hos yrkesutövare i västvärlden kan leda till hinder när det 

gäller behandlingsplanering. Författarnas slutsatser är att kulturella olikheter i relationen 

mellan hjälpare och klient ökar sannolikheten för konflikter och att det är viktigt att 

yrkesutövarna själva har den nödvändiga kompetens som krävs för att kunna möta 

invandrarfamiljer på ett bra sätt. Dock är yrkesrollen som socialarbetare och bemötande av 

kulturella olikheter ett komplext förhållande i vilket möjligheten att använda tidigare kunskap 

är svårbedömd. Sjöberg (SOU 1998:139) menar att invandrare inte är en homogen grupp i 

vilken klienterna socialarbetaren möter har sitt ursprung från många olika sammanhang och 

olika kulturella bakgrunder. Skillnader i kultur, religion, världsåskådning, traditioner etcetera 

leder till missförstånd och att myndigheter och brukare inte förstår varandra eller talar förbi 

varandra. Detta kan leda till svårigheter för socialarbetaren i mötet då det kan vara svårt att 

veta vilka synsätt och vilken kultur som präglar de familjer som denne möter. Bohlin (2001) 

menar att ytterligare en anledning till att det är svårt för invandrarfamiljer med 

funktionsnedsatta barn, att få stöd och hjälp kan vara att de felbedöms, antingen genom att de 

tillskrivs större resurser än de faktiskt har eller genom att förminska dem och fatta beslut över 

huvudet på familjerna. Vidare menar författaren att risken för att myndigheter drar felaktiga 

slutsatser om familjer ökar om de har invandrarbakgrund.  

2.5 Personlig assistans och assistansbolagens roll 

Personlig assistans infördes som en insats i LSS år 1994 och ger rätten till ett personligt 

utformat stöd för människor med funktionsnedsättningar som medför stora och omfattande 

behov av stöd och hjälp. Enligt Roos (2009) var tanken med personlig assistans att människor 

skulle komma bort från institutionerna som tidigare präglat det svenska samhället. Insatsen 

stämmer även överens med målen för LSS, nämligen att människor med 

funktionsnedsättningar skall bli delaktiga i samhället och leva ett liv som andra. Det är upp till 

brukaren själv att bestämma hur assistansen skall anordnas, vilket kan innebära att kommunen 

eller privata assistansbolag utför assistansen. Det kan också innebära att brukaren själv 

fungerar som arbetsledare och anställer egen personal eller tar hjälp av brukarkooperativ. 

Enligt Nikku (2007) väljer oftast brukaren att lämna över arbetsledarrollen till någon 

utomstående men det förekommer även att brukaren själv eller anhöriga, särskilt när det gäller 

barn, tar sig an rollen som arbetsledare. Det finns enligt rapporten en rad områden som är 

viktiga utifrån assistentens arbetsroll, exempelvis fortbildning, handledning, utveckling 

etcetera. En särskild punkt är arbetsmiljön som enligt Nikku (2007) ofta beskrivs som 
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krävande, dels utifrån en fysisk aspekt med mycket tunga lyft och dels utifrån en psykosocial 

aspekt beroende på det speciella förhållande som ligger i arbetets natur. Även Kabell-Kjaer 

(2007) lyfter fram arbetsmiljörelaterade frågor i sin studie som tar sin utgångspunkt i 

personliga assistenter och chefers uppfattning om självbestämmande och inflytande kopplat 

till brukare som inte kan tala för sig själva på grund av intellektuella funktionsnedsättningar. I 

studien framkommer bland annat att arbetet kan vara ensamt och att det är viktigt att 

arbetsgruppen är välfungerande och trivsam samt att det finns möjlighet att hålla möten kring 

arbetssituationen.    

 

Det finns en del studier kring personlig assistans som berör exempelvis assistenters 

arbetssituation, etik, handläggning etcetera. Däremot finns kunskapsluckor inom området. 

Nikku (2005) lyfter fram ett par områden som det till stor del saknas kunskap kring när det 

gäller personlig assistans (notera att sammanställningen är från 2005, dock anser vi att den 

fortfarande har relevans i förhållande till kunskapsläget). Exempel på kunskapsluckor enligt 

rapporten är personlig assistans kopplat till genus, handikapprörelsens strategier och 

interaktion med myndigheter, studier som belyser personlig assistans utifrån specifika 

funktionsnedsättningar samt personlig assistans kopplat till etnicitet och mångkulturella 

faktorer. 

 

Enligt socialstyrelsens rapport ”Personlig assistans som yrke” (Nikku, 2007) är gruppen 

personliga assistenter en heterogen grupp med olika kategorier av människor. Dock går det att 

urskilja vissa karakteristika som exempelvis att största delen assistenter är kvinnor och att 

ungefär en tredjedel av assistenterna har utländsk bakgrund (statistik från kommunal). 

Rapporten tar även upp en särskild kategori av assistenter i anhörigassistenterna, då någon 

nära anhörig arbetar som assistent. Enligt rapporten är denna grupp särskilt utsatt då det kan 

vara svårt att utveckla en yrkesidentitet som anhörigassistent. I huvudsak är man förälder eller 

make/maka etcetera och endast vid ett fåtal tillfällen kan man identifiera sig som assistent. 

Även Hajko (2011) tar upp en del svårigheter när det gäller anhöriga som arbetar som 

personliga assistenter. I studien har biståndshandläggares och enhetschefers syn på avlönad 

anhöriganställning undersökts. Resultaten visade bland annat på att informanterna ansåg att 

arbetet som anhöriganställd hade både positiva och negativa sidor. Exempelvis framkom att 

det sågs som en risk för kvinnor och invandrare att fastna i denna typ av anställning, men att 

det också innebar en ekonomisk trygghet och möjlighet för brukaren att värna sitt privatliv. 

Det finns relativt få studier som tar upp anhörigassistenter och deras situation (Nikku, 2007). 
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3.0 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkter att redovisas. De teoretiska 

utgångspunkterna utgår ifrån begreppen etnicitet och kultur samt funktionsnedsättningar och 

synen på funktionsnedsättningar. Sedan kommer begreppet intersektionalitet att förklaras och 

kopplas till begreppen och vi kommer att visa på hur den intersektionella analysmetoden 

kommer att användas för att tolka studiens resultat. Avsnittet innehåller även en redogörelse 

för begreppen inkludering och exkludering som också kommer att användas i analysen.   

3.1 Etnicitet och kultur 

Etnicitet är enligt Mattsson (2010) ett otydligt begrepp som inte inrymmer någon enhetlig 

definition samt att begreppet varierar över tid och beroende av kontext. Författaren menar 

dock att det kan kopplas till att människor känner en samhörighet med varandra och att 

begreppet kan relateras till kultur vilket innefattar saker som traditioner, seder och bruk, 

religion, nationalitet etcetera. Mattsson (2010) menar därför att kulturbegreppet inrymmer fler 

saker än etnicitet och att begreppen inte bör ses som synonymer. Hon beskriver etnicitet som 

kopplat till gruppen och den egna identiteten och att det är svårare att sätta fingret på exakt 

vad etnicitet innebär. Även Allwood (2000) särskiljer begreppet kultur från begreppet etnisk 

identitet. Författaren menar att etnisk identitet kan förstås som en del av kulturbegreppet och 

syftar till vilken grupp individen identifierar sig med. Han menar vidare att det kan kopplas 

till den egna personliga identiteten och att begreppet kan ses som ett socialt konstruerat 

fenomen. Jönhill (2012) menar också att etnicitet kan utgöra en del av individers eller 

gruppers identitet men att det endast är en del av den egna identiteten.  

 

Utifrån etnicitets- och kulturbegreppet blir gruppen en central aspekt och Allwood (2000) 

menar att grupper binds samman genom att upprätthålla vissa värderingar, normer etcetera, 

vilket leder till en vi-känsla. Gruppen definierar sig även gentemot andra vilka blir till ”dom”. 

Författaren menar att detta leder till att ”dom andra” blir utomstående för gruppen och detta 

leder till en rad konsekvenser, exempelvis förfrämliggande och att man inte bryr sig lika 

mycket om dom som inte tillhör gruppen. Allwood (2000) menar även att stereotypa bilder 

skapas om hur någon i en annan grupp är och beter sig. En stereotyp bild är ofta alldeles för 

simpel och generaliserande och leder lätt till fördomar och diskriminering vilket kan ses som 

konsekvenser av negativa stereotyper. Även Jönhill (2012) använder sig av uttrycket ”vi- och 

dem” som en viktig del av etnicitetsbegreppet och menar att grupper definierar sig själva 

utifrån skillnader gentemot andra, skillnader som ofta innehåller normativa inslag om hur 

andra är.  

 

Allwood (2000) använder kulturbegreppet för att förklara hur individer lär in olika 

värderingar och handlingsstrategier utifrån vilken kultur som denne växt upp i. Att bli delaktig 

i en kultur innebär också en tillhörighet till gruppen och att individen bygger sin 

självförståelse utifrån detta. Författaren menar att detta styr hur vi uppfattar och förhåller oss 

till omvärlden. Allwood och Franzén (2000) menar att det innebär stora svårigheter att komma 

till ett nytt land då det innebär en rad förluster av exempelvis språk, familj, kultur, kontaktnät 

etcetera. Dessa förluster samt processen i sig innebär ofta en stor stress samt riskerar att 

försämra den mentala hälsan. Författarna menar även att denna svåra process i kombination 

med andra orsaker kan försvåra situationen än mer. Vidare beskrivs ett antal övriga problem 

som ofta möter människor som kommer till ett annat land, däribland arbetslöshet, försämrad 

mental och fysisk hälsa, språksvårigheter samt skillnader i synsätt och värderingar.  

3.2 Funktionsnedsättningars innebörd och perspektiv på funktionsnedsättningar 

Lindqvist (2007) menar att situationen för funktionsnedsatta människor förändrats mycket 

under senare delen av 1900-talet och 2000-talet och att det finns en rad risker som dessa 
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människor står inför. Författaren tar upp risker som inkluderar sådana kopplat till arbete samt 

till nedskärningar i välfärden. Lindqvist (2007) menar att förändringar som berör 

funktionsnedsattas position i samhället har effekter som inte enbart påverkar den enskilde 

individen utan också dennes familj. Möjligheter till utbildning, arbete och sociala rättigheter 

blir till frågor som inte bara rör den enskilde. Författaren menar även att det i det moderna 

samhället, till stor del, är upp till individen själv att ta tillvara sin rätt och söka insatser 

exempelvis utifrån LSS-lagstiftningen och att samhället i stort är mer individualiserat. Även 

detta påverkar den enskildes familj, särskilt när det gäller barn samt i de fall då den enskilde 

har sådana funktionsnedsättningar att denne inte på egen hand kan ta tillvara sin rätt gentemot 

samhället. Lindqvist (2007) skriver även att samhället gått från ha en strikt medicinsk 

uppfattning kring funktionsnedsättningar till att bli influerat av perspektiv som betonar hur 

samhällets struktur inverkar på funktionsnedsatta människors villkor.  

 

Något förenklat kan sägas att det finns två huvudinriktningar kring hur funktionsnedsättningar 

kan uppfattas, den medicinska och den sociala modellen. Lindqvist (2007) menar att den 

medicinska modellen utgår från medicinska förklaringsmodeller och idéer om normalisering 

för att definiera funktionsnedsättningar. En stor tilltro finns till diagnoser och människor 

riskerar att bli förminskade och omyndigförklarade samt hamna i en beroendeställning 

gentemot experterna. Författaren menar även att detta synsätt lätt leder till en position där man 

individualiserar funktionsnedsättningar och gör dem till ett problem som ligger hos den 

enskilde. Fokusering på diagnoser och på oförmågan att göra saker som ligger inbyggt i 

många av de socialpolitiska systemen samt i samhället, leder ofta till en diskussion om brister 

och svårigheter istället för ett fokus på styrkor. Lindqvist (2007) beskriver även den sociala 

modellen där funktionsnedsättningar ses som skapade av samhället, dels på grund av konkreta 

barriärer och dels på grund av strukturer i samhället som motverkar funktionsnedsatta. Enligt 

detta perspektiv ligger inte problemet hos den enskilde individen utan istället hos samhället. 

Författaren menar att modellen skiljer på den kroppsliga skadan/sjukdomen och på hindret 

detta utgör. Hindret utgörs av att samhället tvingar detta på individen vilket leder till en 

strukturell diskriminering.  Lindqvist (2007) beskriver även funktionsnedsättningar som en 

social konstruktion och menar att funktionsnedsättningar är socialt konstituerade. Författaren 

menar att detta kan ses utifrån ett mer begränsat perspektiv i de närmaste sociala nätverken 

eller ur ett större mer samhälleligt perspektiv. Författaren menar att funktionsnedsättningar är 

skapade i en social kontext och att samhället till stor del konstituerar vad som är en 

funktionsnedsättning. Lindqvist (2007) menar bland annat att funktionsnedsättningar ofta 

definieras utifrån professionellas syn på funktionsnedsättningar och inte utifrån de 

funktionsnedsatta, något som kan leda till en skev bild då gruppen i sig kan uppfatta sig på ett 

annat sätt än det omgivande samhället. Johnstone (2001) lägger till ytterligare perspektiv till 

den medicinska och den sociala modellen. Den rehabiliterande modellen, vilken är kopplad 

till den medicinska, bygger på rehabilitering av samhället och individen. Detta är enligt 

författaren problematiskt då den bygger på en individuell syn på funktionsnedsättningar som 

han kallar för ”den personliga tragedin”, vilket skapar en klyfta mellan människor med 

funktionsnedsättningar och dem utan. Johnstone (2001) utvecklar även den sociala modellen 

med två ytterligare perspektiv. Den bekräftande modellen betonar de positiva sidorna av 

funktionsnedsättningar kopplat till exempelvis den kultur som växt fram kring 

funktionsnedsättningar och syftar enligt författaren till att stärka den sociala modellen. Den 

rättsbaserade modellen lyfter blicken bort från den individualiserade synen och betonar varje 

människas rättigheter, självbestämmande och lika möjligheter, samt lyfter fram den 

diskriminering som drabbar funktionsnedsatta människor (Johnstone, 2001).  

3.3 Intersektionalitet 

Enligt Mattsson (2010) innebär ett intersektionellt perspektiv att flera olika kategorier 
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kombineras och ses i relation till varandra istället för att skilja dem åt och se dem som 

separata företeelser. Perspektivet kan ses som ett försök att vidga förståelsen för hur olika 

strukturer och kategorier påverkar varandra och leder till en mer komplex och djupare 

förståelse av maktrelationer. Enligt Mattsson (2010) finns det ojämlikhet mellan grupper på en 

strukturell nivå och privilegierade grupper i samhället sitter på en större makt än mindre 

privilegierade grupper. Även inom olika grenar av socialt arbete finns det regler, normer och 

värderingar som styr och där det som faller utanför ramarna ses som annorlunda och 

onormalt.  Gunnarsson, Neergaard och Nilsson (2006) beskriver intersektionalitet som ett sätt 

att belysa orättvisor och olika typer av maktpositioner. Begreppet kan kopplas till en kritisk 

inställning där flera kategorier vägs in för att få flera dimensioner i analysen. Författarna 

menar att maktrelationer är komplexa företeelser och genom att väga in flera olika 

maktpositioner som exempelvis, genus, etnicitet och klass kan en djupare analys skapas. En 

annan viktig synpunkt som författarna lyfter fram är att makten även kan ses i relation till 

vilken situation en individ befinner sig i. I en viss situation kan en maktaspekt väga tyngre än 

en annan och tvärtom i nästa situation. För att förtydliga det ovanstående behöver vi veta vad 

makt och maktstrukturer är. Rønning (2007) menar att makt kan ses som någonting som utförs 

medvetet och som får människor att göra saker mot deras vilja. En kanske mer neutral 

definition utgår från att makt är en förmåga att skapa vissa effekter på andra individer. 

Författaren menar även att det finns en strukturell makt, vilket är en makt som ligger inbäddad 

i organisationer och samhälleliga strukturer. Rønning (2007) tar även upp den ”diskursiva 

makten” som i korthet innebär makten att skapa tolkningsföreträde, en makt att få en 

uppfattning att bli den allmänt accepterade. Dessa två senare former av makt är svåra att 

angripa då de kan tyckas osynliga och svåra att komma åt. Intersektionalitet är alltså ingen 

kategori i sig utan gör istället anspråk på att binda ihop olika perspektiv utifrån en analys av 

maktförhållanden.  

 

Den intersektionella analys som studien gör anspråk på, bygger på de begrepp som 

presenterats tidigare, nämligen etnicitet/kultur samt funktionsnedsättningar. Att tillhöra 

antingen gruppen föräldrar med barn med omfattande funktionsnedsättningar eller gruppen 

invandrare kan i sig innebära en utsatthet och en underordnad maktposition vilket vi kan se 

utifrån begreppsdiskussionen ovan samt den tidigare forskning som presenterats i studien. 

Den intersektionella analysen kommer att fokusera på att koppla ihop begreppen ovan för att 

bidra till en ökad förståelse för de maktstrukturer som påverkar den undersökta gruppen.   

3.4 Inkludering och Exkludering 

Begreppen inkludering och exkludering har blivit populära begrepp i den moderna 

samhällsvetenskapliga forskningen. Enligt Johansson (1998) finns det en mängd begrepp som 

definierar fenomenet vilket handlar om att grupper eller individer hamnar utanför 

samhällslivet. Författaren menar även att man måste ställa sig frågan om vad som gruppen 

eller individen är exkluderad ifrån. Jönhill (2012) använder sig av begreppen exklusion och 

inklusion och ger en fördjupad bild av begreppen sett i relation till det moderna samhället. 

Författaren menar att samhället idag måste ses som horisontellt organiserat där människor kan 

ingå eller inte ingå i olika sociala grupperingar, jämfört med det gamla hierarkiska samhället 

där människor tillhörde en viss nivå i hierarkin. Inkludering och exkludering innebär alltså att 

människor är med i en viss social gruppering eller står utanför. Begreppen är inte så enkla då 

människor kan vara inkluderade i vissa grupper men inte i andra, vilket innebär att människor 

aldrig är helt och hållet exkluderade eller inkluderade (Jönhill, 2012). Författaren menar också 

att exkludering inte nödvändigtvis måste vara problematiska för den enskilde individen men 

att det kan vara det. Exkludering och inkludering blir alltså utifrån ovanstående två författares 

perspektiv komplexa begrepp som måste ses i relation till det mångfacetterade och socialt 

komplexa samhälle vi idag lever i. Sheppard (2006) menar att samhället idag innehåller en 
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stor mångfald och att det i denna mångfald finns grupper som riskerar att stå utanför. Två av 

dessa grupper kan exempelvis vara invandrare och funktionsnedsatta.   

Sheppard (2006) går i samma linje som de två tidigare författarna när han definierar vad 

exkludering och inkludering innebär. Han pratar om social exkludering vilket poängterar att 

begreppet har en social dimension. Vidare menar han att det handlar om att individer helt eller 

delvis utestängs från de system som möjliggör en integrering i samhället. Utifrån detta menar 

Sheppard (2006) att vi måste veta vad det är som människor exkluderas ifrån och sätter upp 

kriterier för vilka grupper som kan beskrivas som socialt exkluderade. Dessa kriterier 

innefattar en ekonomisk dimension vilket kan röra sig om fattigdom, arbetslöshet etcetera. En 

medborgerlig dimension som handlar om att ta tillvara sina rättigheter samt en social 

dimension som kan röra sig om bristfälliga eller skadade sociala nätverk (Sheppard, 2006). 

Utöver dessa praktiska implikationer nämner författaren även mer abstrakta begrepp kopplade 

till exkludering, exempelvis möjligheten att tillgodogöra sig sin fulla potential som människa. 

Han lägger även till en systemisk infallsvinkel i det att han menar att socialt exkluderade 

individer eller grupper kan utgöra ett hot mot samhällets struktur, om orättvisorna blir för 

stora i det att de känner sig utanför och börjar sätta sig emot samhället. Författaren menar 

även att begreppen social exkludering och inkludering stämmer väl överens med det som är 

centralt i socialt arbete, att socialarbetare hela tiden arbetar för att få människor att bli socialt 

inkluderade. Detta kan vi även se om vi tittar på LSS-lagstiftningen där det uttryckligen står 

följande: 

”Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får 

möjlighet att leva som andra.” – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,  

5 §. 

Detta är ett klart uttryck för att samhället skall verka för att människor med 

funktionsnedsättningar skall bli inkluderade i samhället. Detta kan även ses i de satsningar 

som görs på SFI kurser för invandrare samt olika insatser relaterade till att sätta invandrare i 

arbete, vilket har ett klart mål att få människor inkluderade i det svenska samhället. Neergaard 

m.fl. (2006) menar även att exkludering och inkludering kan vara ett sätt att komma bort från 

ett fokus som betonar det onormala och även lägga vikt vid att definiera när människor är 

inkluderade. Begreppen används, enligt författarna, även för att beskriva de strukturella 

processer som sätter invandrare i en underordnad position i samhället. 

Osman (2006) beskriver ett forskningsprojekt som syftade till att studera olika praktiker och 

åtgärdsprogram som syftade till att integrera invandrare på den svenska arbetsmarknaden. 

Författaren drar slutsatserna att praktikerna bygger på en syn där exkluderingen av invandrare 

beror på kulturella brister och felaktiga värderingar och att syftet för praktikerna var att 

påverka individer att göra vissa val som sågs som önskvärda. Alltså sågs invandrarnas 

perspektiv och förståelse som underordnad.  

3.5 Diskussion kring de teoretiska utgångspunkterna 

Sett i relation till denna studie gör vi ett visst anspråk på en intersektionell analys och 

förståelse då undersökningen väver samman hur det är att vara förälder till ett barn med 

personlig assistans sett i relation till etnisk och kulturell bakgrund. Begreppen exkludering 

och inkludering går väl ihop med en intersektionell analys då även detta handlar om att belysa 

maktstrukturer och marginalisering i samhället. Det är viktigt att understryka att 

invandrargruppen i Sverige, eller någon annanstans, inte är en homogen grupp och de 

fenomen vi studerar inte enbart kan ses utifrån etnicitet eller funktionsnedsättningens 

betydelse, utan dessa begrepp måste ses i relation till varandra. Att enbart tillskriva 
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upplevelser en etnisk eller kulturell betydelse är att bortse från en helhetsförståelse. De 

perspektiv som lyfts fram är de som studien utgått ifrån eller som framkommit i det empiriska 

materialet. Det finns fler perspektiv som kan studeras utifrån en intersektionell analys men vi 

har inte har belägg att dra några kopplingar till detta då vi valt att inte ta med dem i studien. 

Vi gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av tillämpbar teoribildning i ämnet men 

anser att de utvalda begreppen kan ge en del av förklaringen i relation till informanternas 

upplevelser.  
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4.0 Metod 
Under detta avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt att behandlas. Metoden kommer att gås 

igenom steg för steg och kommer att mynna ut i en diskussion kring de metodologiska val 

som gjorts och vad dessa val fått för konsekvenser för studien.  

4.1 Val av metod 

Den ontologiska utgångspunkten för studien var konstruktionistisk vilket innebär att det inte 

finns någon objektiv verklighet oberoende av sociala aktörer och deras tolkningar av olika 

fenomen samt deras sociala situation (Bryman, 2011). Olika fenomen tillskrivs olika 

betydelse utifrån aktörernas specifika situation och livsvillkor och för att kunna förstå 

verkligheten måste dessa uppfattningar undersökas. Varje människa formar sin egen förståelse 

av verkligheten och även de resultat som forskare kommer fram till är således en konstruktion 

av verkligheten utifrån forskarens egen förförståelse (Bryman, 2011). Utifrån denna 

ontologiska utgångspunkt är det ointressant att försöka finna några objektiva fakta om 

verkligheten. Resultaten från studien bör därför tolkas utifrån studiens och informanternas 

specifika kontext och subjektiva upplevelser av verkligheten.  

Då syftet med studien var att undersöka hur invandrarföräldrar, som har ett eller flera barn 

med insatsen personlig assistans upplever sin situation i processen att söka hjälp, gjordes valet 

att använda en kvalitativ forskningsstrategi. Intentionen med metodvalet var att skapa en 

förståelse för de upplevelser som dessa familjer genomgår i processen att söka hjälp och stöd 

samt i kontakten med professionella och myndigheter. Enligt Bryman (2011) inriktar sig den 

kvalitativa forskningen på personers subjektiva upplevelser utifrån personens sociala 

verklighet. Därav har valet gjorts att samla in data genom kvalitativa intervjuer som sedan 

analyserats utifrån befästa teorier och begrepp inom socialt arbete.  

4.2 Forskning och litteratursökning 

Denna del av forskningsprocessen syftade främst till att undersöka vad som tidigare var känt 

inom det aktuella forskningsområdet. Bryman (2011) menar att detta syftar till två saker, dels 

för att inte göra studier som redan gjorts och dels för att tillgodogöra sig en kunskap på det 

aktuella området. Utifrån denna studies syfte och frågeställningar har litteratur och forskning 

sökts genom elektroniska databaser och genom Örebro universitetsbibliotek. Sökorden som 

använts för att erhålla tidigare forskning på området har främst utvecklats utifrån studiens 

syfte och frågeställningar samt utifrån de centrala begrepp som beskrivits tidigare i studien. 

Sökningarna har gjorts på både engelska och svenska för att möjliggöra ett bredare sökfält och 

för att även öppna vägarna för internationell forskning inom området. Begränsningar har 

förelegat i form av begränsad ekonomi vilket gjort att vi inte kommit åt vissa studier som 

kräver betalning samt i form av den begränsade tid vi haft att genomföra studien. 

Forskningssökningen kan sammanfattas i följande steg: 

1. Formulering av syfte och frågeställningar. 

2. I detta steg konstruerades sökord utifrån syfte och frågeställningar. Sökorden har 

utformats utifrån studiens centrala begrepp men även sökord med liknande innebörd 

har använts för att möjliggöra ett bredare urval av studier. De svenska sökorden har 

översatts till engelska för att även kunna eftersöka internationell forskning. Forskning 

har sedan sökts i elektroniska databaser, både nationella och internationella. 

3. Efter sökningen lästes sammanfattningar av den forskning som berör ämnesområdet. 

Utifrån detta har ett antal studier valts ut och sedan granskats mer ingående. 

Forskningen har lästs och granskats både metodologiskt och innehållsmässigt för att 
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möjliggöra en bedömning av om den är relevant i förhållande till forskningsområdet, 

samt för att kunna bedöma studiernas trovärdighet. 
 

4. I detta steg sammanfattades de vetenskapliga artiklar som valts ut. Utifrån 

sammanfattningarna har teman konstruerats med utgångspunkt i en samlad bild av 

resultaten av forskningen, detta för att underlätta analysen av denna studies empiriska 

material. Tematiseringen har konstruerats utifrån begrepp och teman som är 

genomgående i forskningen samt som anses relevanta i förhållande till vårt syfte och 

frågeställningar. 

5. Efter tematiseringen har en till forskningsgenomgång gjorts där referenslistorna i de 

ursprungliga studierna granskats för att hitta ytterligare forskning av intresse. Även en 

andra omgång sökningar i de elektroniska databaserna har gjorts för att komplettera 

den första sökningen samt för att eventuellt upptäcka studier som missats tidigare. 

6. Resultaten av den andra forskningsgenomgången har behandlats så som resultaten från 

den första sökningen och har placerats in i de ursprungliga teman som konstruerats 

samt skapat nya teman. 

7. Efter insamlandet av det empiriska materialet för studien har en tredje 

forskningsgenomgång genomförts för att fylla i de luckor som upptäckts och då vi sett 

nya teman och sökområden utifrån det empiriska materialet. 

Se bilaga 2 för en tabell som beskriver hur sökningen efter forskning gått till, vilka sökord och 

databaser som använts etcetera.  

Litteratursökningen som ligger till grund för studiens teoretiska utgångspunkter har 

genomförts efter insamlandet av det empiriska materialet. Sökningar har till viss del gjorts i 

elektroniska databaser men främst i Örebro universitetsbiblioteks egen databas. En stor del av 

litteratur var även känd sedan tidigare och behövde således inte sökas fram. Då enbart ett fåtal 

böcker funnits genom forskning i elektroniska databaser redovisas inte någon tabell likt den 

som behandlar forskningssökningen.  

4.3 Urval 

Datainsamlingen av det empiriska underlaget för studien har gjorts genom intervjuer med 

invandrarföräldrar som har barn med insatsen personlig assistans, LSS-handläggare samt 

företrädare för assistansbolag i syfte att belysa det undersökta fenomenet utifrån flera 

perspektiv. För att finna informanter till studien utgick vi från ett kombinerat kriterie- och 

bekvämlighetsurval. Kriterierna för de deltagande föräldrarna i studien var att de skulle ha 

minst ett barn med personlig assistans, vara av utomnordisk bakgrund samt kunna det svenska 

språket. Utredningsenheten LSS/SoL i Örebro kommun bistod med hjälp i att undersöka 

intresset för att delta i studien samt med att komma i kontakt med föräldrar som innefattade 

kriterierna för att delta i studien. Informationsblad om studien skickades ut till de som visat 

intresse (se bilaga 3). Tre dagar senare kontaktades föräldrarna per telefon, varvid 

informationen presenterades på nytt och föräldrarna tillfrågades om att delta i studien. 

Bryman (2011) menar att bekvämlighetsurval är en följd av restriktioner av resurser hos 

forskarna eller tillföljd av bristande tillgänglighet till informanter. Urvalet gjordes med hänsyn 

till tidsbegränsningen av studien samt bristande resurser till att intervjua föräldrar med små 

eller inga svenskakunskaper.  

Utöver föräldrarna, intervjuades två handläggare vid utredningsenheten LSS/SoL i Örebro 

samt två företrädare för ett assistansbolag i Örebro kommun. Även här gjordes ett kombinerat 

kriterie- och bekvämlighetsurval, där kriteriet var att de professionella var tvungna att ha 
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erfarenhet av att ha arbetat med invandrare. På grund av svårigheter i att erhålla informanter 

från assistansbolag, gjordes ett undantag från det tidigare nämnda kriteriet. Den andra 

assistansbolagsföreträdaren som intervjuades har inte arbetat med kunder som har 

invandrarbakgrund vilket dock ansågs som en möjlighet att erhålla ytterligare ett perspektiv 

på det undersökta området. Efter genomförandet av intervjun med assistansbolagsföreträdare 

2 kan vi dock konstatera att flera frågor under intervjun upplevdes som svåra att svara på, 

vilket har lett till att empirin från denna intervju inte redovisas i samma utsträckning som 

materialet från de andra intervjuerna. Även de professionella som deltagit i studien fick 

skriftlig information om studiens syfte och kontaktades därefter med en förfrågan om 

deltagande. Se bilaga 4 för informationsbladet som skickades till de professionella. 

4.4 Kvalitativa intervjuer 

I kvalitativa intervjuer är kunskapen som erhålls en process av den sociala interaktion som 

uppstår mellan intervjuare och intervjuperson (Kvale & Brinkmann, 2009). Bryman (2011) 

menar att kvalitativa intervjuer inriktar sig mot den intervjuades ståndpunkter och avser att 

lämna utrymme för att ta reda på vad intervjupersonen tillskriver området som är avsett att 

undersökas. Denna studie utgår ifrån semi-strukturerade intervjuer, vilket kan ses som en 

kombination av ostrukturerade och strukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer har 

uteslutits då tillvägagångssättet riskerar att informanterna associerar för fritt till de teman som 

tas upp (Bryman, 2011). Den stora grad av tolkningsutrymme som ostrukturerade intervjuer 

medför, kan leda till missförstånd i vad studien avser att undersöka, vilket försvårar processen 

att jämföra informanternas svar. Även strukturerade intervjuer har uteslutits som metod med 

hänsyn till att ett visst utrymme för informanterna att uttrycka sig samt möjligheten till 

följsamhet i intervjuerna var nödvändigt, utifrån studiens syfte och frågeställningar. Den 

semi-strukturerade intervjun kombinerar dessa två intervjutekniker i det att vissa fasta teman 

och frågeställningar utformas på förhand men att det finns utrymme för informanterna att 

svara relativt fritt på frågorna (Bryman, 2011). Det är inte heller nödvändigt att följa en viss 

ordning i intervjuguiden och forskaren är mer fri att anpassa intervjun utifrån situationen och 

de svar som ges. Både intervjuguiden samt genomförandet av intervjun är centralt i skapandet 

av en flexibel intervjusituation (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar även att forskaren 

riskerar att få en skev uppfattning om informanternas världsbild utifrån deras livsmiljö om 

forskaren i datainsamlingsprocessen använder sig av en mer strukturerad intervjuguide. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) är det främst intervjuarens intervjufärdigheter och kunskap på 

ämnet som ligger till grund för kvalitén av datainsamlingen i kvalitativa intervjuer. Kvale och 

Brinkman (2009) menar även att intervjuer är ett hantverk som endast till viss del går att lära 

sig genom att läsa sig till det; huvudsakligen är det erfarenheter av intervjuer som utvecklar en 

människa till att bli en god intervjuare.  

4.5 Intervjuguiderna  

I denna studie har två olika intervjuguider utformats, en som användes i intervjuerna med 

föräldrarna och en som användes i intervjuerna med de professionella. Kvale och Brinkmann 

(2009) anser att en intervjuguide för semi-strukturerade intervjuer skall innehålla en översikt 

av teman med ett antal frågor som kan vara användbara beroende på utgången av intervjuerna. 

Intervjuguiderna till denna studie består därför av ett flertal frågor som utformats utifrån 

tematiseringen som använts i studien, för att kunna samla in data till studiens specifika 

frågeställningar. Kvale och Brinkmann (2009) menar att studiens syfte, intervjuaren samt 

informanternas svar avgör huruvida frågorna ställs strikt utifrån intervjuguiden eller om vissa 

frågor uteblir eller läggs till. Då vi som författare av denna studie inte kan tillskriva oss stora 

erfarenheter av intervjuer valde vi att göra intervjuguider med tydligt utformade frågor, som 

samtidigt kunde användas som en checklista för att under intervjuernas gång stämma av om 

samtliga teman behandlades. Som inledning i intervjuguiderna valdes att presentera studien, 
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samt vilka vi är, för att sedan gå över till de inledande frågeställningarna där informanterna 

kort fick berätta om sig själva. Syftet med att inleda på detta sätt är att få informanterna att 

känna sig bekväma i rollen att bli intervjuade. Samtidigt är det möjlighet att inhämta kort 

förkunskap om informanterna för att kunna göra frågeställningarna mer dynamiska. Kvale och 

Brinkman (2009) menar att det är viktigt att utforma dynamiska frågor för att skapa en positiv 

interaktion under intervjun och betonar vikten av att inleda intervjuer med dessa frågor för att 

skapa en avslappnad atmosfär i samtalet.  

 

Frågeställningarna till de båda intervjuguiderna är utformade med hänsyn till vår förkunskap 

om informanterna. Frågorna till föräldrarna har utformats med respekt för deras integritet som 

privatpersoner, då intervjun berör deras privatliv och vissa frågor kunde vara känsliga att prata 

om. Eftersom föräldrarna i studien inte vuxit upp med svenska som modersmål har frågorna 

även utformats med ett lättförståeligt språkbruk. Frågorna till LSS-handläggarna och 

assistansbolagsföreträdarna har kunnat utformas mer teoretiskt och tematiskt då 

frågeställningarna besvaras utifrån deras roll som professionella. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att den tematiska aspekten av en frågeställning är ett kunskapsproducerande 

fokus med utgångspunkt i studiens teoretiska koncept av de teman som tas upp. I intervjuerna 

med de professionella har intervjufrågorna kunnat utformas tydligare utifrån studiens 

specifika frågeställningar med hänsyn till gemensamt fackligt språkbruk för att tydligare 

urskilja teoretiska koncept. Se bilaga 5 och 6 för de fullständiga intervjuguiderna. 

4.6 Genomförande 

Intervjuerna i studien genomfördes på informanternas arbetsplatser, respektive hushåll, med 

syfte att skapa en trygg och van miljö för informanterna. Under intervjuerna intog vi som 

författare olika roller, där en av oss agerade som moderator med huvudsakligt fokus på att 

ställa frågorna och föra intervjun framåt. Den andra intog en mer passiv roll med ansvar för 

att kontrollera att samtliga teman under intervjun blev besvarade samt att bistå med 

följdfrågor som inte moderatorn uppmärksammade. Denne såg även till att ge moderatorn tid 

att reflektera och följa upp intervjuguiden i och med följdfrågorna. Intervjuerna tog cirka en 

timmes tid att genomföra och spelades in för att underlätta efterarbetet samt för att undvika 

misstolkningar och godtycklighet i resultatframställningen.  

 

4.7 Bearbetning av data  

Inspelningarna från intervjuerna transkriberades ordagrant utifrån vad informanterna delgivit. 

Bryman (2011) menar att detta är ett sätt att undvika misstolkningar och för att återge exakt 

vad som sagts under intervjun. I resultatframställningen används citat som är hämtade från det 

transkriberade materialet. Dessa citat har till viss del redigerats för att underlätta läsningen av 

dem samt för att undvika exempelvis vissa språkliga tics. Detta då Bryman (2011) menar att 

en viss redigering är nödvändig, då exempelvis talspråk i utskriven text kan framstå som 

förlöjligande av informanterna, dock är det viktigt att inte ändra innebörden av det som sägs. 

Bearbetningen av datainsamlingen som gjorts i studien har till viss del utgått ifrån en tematisk 

analysmodell, vilket innebär att materialet kategoriseras efter teman som uppstår ur 

intervjumaterialet (Bryman, 2011). På grund av tidsbegränsningen i studien har vi valt att 

hålla oss till fem större teman och valt att inte dela upp dessa i subteman. Tematiseringen 

skapar enligt Bryman (2011) en ram för en fortsatt analys genom att det organiserar data och 

gör det överskådligt. De teman som har kunnat urskiljas ur datamaterialet från intervjuerna 

har organiseras utifrån de centrala teman som framställts under avsnittet tidigare forskning. 

Dessa teman har under studiens gång omnämnts och omorganiserats med syfte att skapa en 

helhetlig struktur i studien samt med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. Efter att 

intervjuerna tematiserats har datamaterialet från de olika intervjuerna sammanställts under 

studiens resultatdel. Följande steg, i processen att bearbeta den data som intervjuerna 
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genererade, var att utveckla de teoretiska utgångspunkter för studien som använts för att 

analysera det presenterade resultatet. Eftersom studiens utgångspunkt ligger i att undersöka en 

målgrupp som inbegriper två kategorier, nämligen etnicitet/kultur och funktionsnedsättningar, 

föreföll det naturligt att använda en intersektionell analysmodell. Begreppen etnicitet och 

kultur samt olika perspektiv på funktionsnedsättningar har därför redogjorts för i studiens 

teoretiska utgångspunkter för att möjliggöra en intersektionell analys. För att ytterligare vidga 

den teoretiska förståelsen har vi även valt utgå ifrån teorier om exkludering och inkludering. 

4.8 Etik 

Vetenskapsrådet (2013) tar upp fyra grundläggande etiska kriterier som bör gälla vid 

forskning; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att respondenterna skall informeras om studien som skall 

genomföras, om syfte, hur undersökningen skall gå till samt få information om att de deltar 

frivilligt och kan avbryta om de ej längre vill delta. Detta krav har beaktats genom att 

informanterna har fått både skriftlig och muntlig information om studien samt om dessa etiska 

principer som studien följer. Samtyckeskravet handlar om att respondenter själva väljer om de 

vill vara med i studien eller ej. Detta har tagits hänsyn till genom att informanterna har 

informerats om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan om de 

önskar. Konfidentialitetskravet handlar om att de uppgifter som forskaren har gällande 

respondenterna skall hanteras med stor försiktighet. De skall förvaras så att andra ej kommer 

åt dem samt raderas efter att studien är avslutad. Detta har beaktats genom att alla 

inspelningar samt kontaktuppgifter raderats efter att studien avslutats. Nyttjandekravet 

handlar om att den information som samlas in för studien endast får användas till just den 

aktuella studien och för det aktuella forskningssyftet. Detta har beaktats genom att 

informationen som insamlats enbart har använts i denna studie och sedan raderats.  

4.9 Reliabilitet, validitet och generalisering 

Reliabiliteten i en studie redogör för huruvida studiens resultat skulle bli det samma om 

studien genomförts på nytt, vilket i grunden berör studiens pålitlighet och följdaktighet 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Bryman menar dock (2011) att det är svårt att 

replikera kvalitativa studier då forskarens egenskaper påverkar informanterna i det sociala 

samspel som uppstår vid kvalitativa intervjuer. Kvalitativa studiers reliabilitet kan istället 

bedömas utifrån begreppet pålitlighet som skapas genom att studiens författare noga redogör 

för studiens metodologiska tillvägagångssätt. För att stärka studiens reliabilitet har vi haft som 

avsikt att under studiens metodavsnitt, grundligt presentera de steg som genomförts under 

studiens gång. Bryman (2011) menar att pålitligheten stärks genom att granska de val som 

gjorts under studiens förlopp. Genom att ha varit två författare har vi kunnat diskutera och 

kritiskt granska de metodval som gjorts samt varit noggranna med att presentera de för- och 

nackdelar som dessa val inneburit för studien, vilket stärker studiens reliabilitet. 

Validitet är ett begrepp som inom samhällsvetenskap används för att granska om studien un-

dersöker det som avses (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann 2009). Presentationen av studi-

ens centrala begrepp har redogjorts för läsaren med hänsyn till studiens reliabilitet och validi-

tet. Genom att redovisa dessa begrepp för läsaren, önskar vi att läsaren skall inta en liknande 

förförståelse för innebörden för vad vi avser att undersöka men också för att kunna replikera 

innebörden av studiens syfte och frågeställningar. Studien har två författare vilket kan använ-

das som ett stärkande argument för studiens validitet, då Bryman (2011) menar att detta stär-

ker studiens interna validitet på grund av att den enskilde författarens subjektiva tolkningar 

minskas genom diskussion mellan författarna. Det faktum att resultatet från studien uppnått 

liknande resultat som den tidigare forskningen som presenterats inom det undersökta området, 

stärker studiens externa validitet.  
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Generalisering klargör för huruvida studiens resultat går att generalisera på en större populat-

ion än just de specifika personerna som deltagit i studien (Bryman, 2011). Det urval som har 

gjorts i studien gör att resultatet inte kan generaliseras på en större population. Bryman 

(2011)menar att det i stort sätt är omöjlig att generalisera resultatet från kvalitativa studier, till 

större populationer. Generaliserbarheten bör istället bedömas utifrån kvalitén på de teoretiska 

slutsatser som uppnåtts i studien. Den teoretiska generaliserbarheten har nåtts genom att ana-

lysera det empiriska materialet utifrån relevanta teorier samt genom att slutsatserna har satts i 

relation till tidigare forskning.  

4.10 Metoddiskussion 
Valet av kvalitativ metod har gjorts med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. Då 

fokus varit att studera upplevelserna kring ett specifikt fenomen har kvalitativa intervjuer 

genomförts med avsikt att ge informanterna utrymme till att förmedla en djupgående bild 

samt utrymme att fritt besvara intervjufrågorna. Metodvalet har lett till ett stort och 

djupgående kvalitativt material vilket beskriver informanternas syn ingående och ger en bred 

bild av deras upplevelser. Materialet har till viss del varit svårarbetat och svårpresenterat på 

grund av dess omfattning. Det faktum att tre olika grupper intervjuats har gett många olika 

synpunkter och infallsvinklar, vilket lett till en omfattande resultat- och analysdel. Vi anser 

dock att detta varit en nödvändighet för att kunna fånga upp alla nyanser och olika synsätt 

som intervjuerna resulterat i. En begränsning med studien, kopplat till urvalet, är att vi på 

grund av tidsbegränsning och bristande resurser varit tvungna att begränsa mängden 

intervjuer, samt utforma snävare urvalskriterier för deltagande i studien. Det finns relativt få 

studier som specifikt behandlar invandrarföräldrar med funktionsnedsatta barn, vilket 

påverkat litteratursökningen. Sökningen efter forskning och då framförallt internationell 

forskning, var tvungen att vidgas till närliggande forskningsområden som inte specifikt 

behandlar denna studies undersökningsområde. En möjlig kritik är därför att kopplingarna till 

tidigare forskning påverkat studiens teoretiska generaliserbarhet. Dock anser vi att 

kombinationen av forskning på närliggande områden samt den forskning som faktiskt 

behandlar den undersökta gruppen specifikt, har gett en bred bild av forskningsläget och ändå 

gjort det möjligt att teoretiskt generalisera utifrån studiens resultat. De metodval som gjorts i 

studien har lett till att studiens syfte frågeställningar kunnat besvaras på ett tillfredsställande 

sätt.  
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5.0 Resultat och Analys 
I denna del av studien kommer resultatet av de genomförda intervjuerna att redovisas samt 

analyseras utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning.  

 
5.1 Presentation av informanterna 

Handläggarna som intervjuades har båda erfarenhet inom området funktionsnedsättningar och 

har i sitt arbete mött människor med invandrarbakgrund. Båda har svensk bakgrund. 

Assistansbolagsföreträdare 1 har själv invandrarbakgrund och arbetar både med svenska 

familjer samt med familjer med invandrarbakgrund. Assistansbolagsföreträdare 2 har svensk 

bakgrund och har ingen erfarenhet av att arbeta med människor med invandrarbakgrund utan 

möter endast svenska familjer i sitt yrke. Dock har denne varit delaktig i diskussioner på 

arbetsplatsen kring de, för studien aktuella frågorna. 

Förälder 1 kom till Sverige vid en relativt ung ålder från mellanöstern tillsammans med sin 

familj och bor tillsammans med sin respektive. Föräldern har fast arbete och kommunicerar på 

svenska utan problem. Barnet till förälder 1 är fött i Sverige och har fått diagnosen här.  

Förälder 2 kom till Sverige i vuxen ålder från ett land i mellanöstern. Barnet är fött i 

hemlandet och har fått diagnosen där. Förälder 2 är ensamstående och har fast arbete samt 

kommunicerar väl på svenska. 

 
5.2 Den dubbla utsattheten 

Att komma från ett annat land och i tillägg sörja för ett funktionsnedsatt barn kan innebära 

stora påfrestningar för familjen. Av intervjuerna framgick att samtliga informanter ansåg att 

båda aspekterna, att vara invandrare samt att vara förälder till ett funktionsnedsatt barn 

utgjorde en viss utsatthet.  

 

Handläggarna och företrädarna för assistansbolagen delade uppfattningen om att 

invandrarfamiljer, som har ett eller flera barn med insatsen personlig assistans, inte kan ses 

som en homogen grupp. De båda handläggarna som intervjuades upplevde det som en 

påfrestande situation att flytta från ett annat land och komma till Sverige, framförallt allt om 

familjen tvingats till att fly från sitt hemland, vilket handläggare 1 likställde med en kris för 

familjerna. I intervjuerna med handläggarna lyftes även språket och bristande kunskaper om 

det svenska samhället fram som ett hinder i processen att söka hjälp och stöd för sitt 

funktionsnedsatta barn. Handläggare 1 uttryckte sig på följande sätt när frågan ställdes om hur 

familjer med utomnordisk bakgrund tros uppleva processen att söka stöd och hjälp för sitt 

barn. 

 
"Det är krångligt för gemene man som har fullgod kunskap exempelvis i svenska språket, 

sen kommer du dessutom in här och ska få översatt och minnas och komma ihåg all 

information" 

Handläggare 2 ansåg att utöver etnisk bakgrund och relationen till hemlandet, så påverkade 

graden av barnets funktionsnedsättning samt föräldrarnas socioekonomiska status hur 

familjerna kunde förhålla sig till sin situation, samt integrera med och ta stöd av samhället. 

Föräldrarna som deltog i studien ansåg också att socioekonomisk status och utbildningsnivå 

påverkade invandrarfamiljers möjlighet att integrera sig i samhället samt möjligheten till att 

söka stöd och hjälp för sitt funktionsnedsatta barn. Förälder 2 ansåg att invandrares 

språksvårigheter försvårade processen att söka stöd och uttryckte även att denna process var 

mycket tidskrävande. Dock berodde detta inte enbart på individens kulturella bakgrund, utan 

påverkades starkt av individens utbildningsnivå, vilket förälder 2 uttryckte på följande sätt: 
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”Det beror på människan. Om man är utbildad är det en helt annan sak. Den här 

människan tycker inte att han ska vara noll i samhället, han måste kämpa tills han 

kommer till sin nivå” 

Förälder 1 berättade att det var mycket tufft att komma till Sverige, ett land denne inte hade 

någon kunskap om innan familjen tvingades fly från sitt hemland. Trots att förälder 1 har bott 

i Sverige under en längre tid, saknar denne fortfarande sitt hemland. Från början upplevde 

förälder 1 att det var svårt att flytta till Sverige men att det blivit lättare att integrera sig i 

samhället efter att ha gått i skola och lärt sig språket. Trots att svenska inte är familjens 

modersmål upplever förälder 1 inte att språket har utgjort ett stort hinder i processen att söka 

hjälp. Vissa papper i samband med processen att söka hjälp har upplevts som svåra, 

exempelvis på grund av svåra ord, men där förmedlas en positiv bild av assistansbolagen som 

hjälpt till att förmedla informationen och fylla i papper. Assistansföreträdare 1 ansåg också att 

språket hade inverkan på möjligheterna att söka hjälp och att bristande språkkunskaper ofta 

försvårade de rutiner som ingår i processen. 

Ett intersektionellt perspektiv innebär enligt Mattson (2010) att flera olika kategorier vävs 

samman för att belysa maktstrukturer ur flera olika perspektiv. Att varken föräldrar till 

funktionsnedsatta barn eller invandrare kan ses som en homogen stöds utifrån 

intersektionalitetsbegreppet då det inom gruppen finns skillnader i utbildningsnivå, 

socioekonomisk bakgrund, sociala relationer, etnisk bakgrund etcetera, som tillsammans 

skapar olika förutsättningar för den enskilde individen i samhället. Informanterna är eniga om 

att det svenska systemet är krångligt och att det innebär svårigheter för föräldrar att söka stöd 

och hjälp för sina funktionsnedsatta barn. Även att vara invandrare menar samtliga 

informanter kan innebära svårigheter utifrån den svåra process det kan innebära att komma till 

ett nytt land. Det kan även vara så att individer kommer från ett samhälle som eventuellt 

skiljer sig markant från det svenska och detta i kombination med språksvårigheter kan bidra 

till att skapa barriärer gentemot samhället och samhällets insatser. Att tillhöra både gruppen 

föräldrar till funktionsnedsatta barn samt gruppen invandrare torde därför utgöra en extra 

utsatt position och risken föreligger att denna grupp hamnar i en underordnad maktposition 

gentemot samhället och dess företrädare. 

Neergaard m.fl. (2006) menar att makt måste sättas i kontext till den situation individen 

befinner sig i. Det system som invandrarfamiljerna möter då det söker hjälp och stöd för sitt 

barn är komplext, vilket kan upplevas som mycket påfrestande för föräldrar med 

invandrarbakgrund (Sjöberg, SOU, 1998:139; Bohlin, 2001). Att bristande språkkunskaper 

och samt bristande kunskaper om det svenska samhället är faktor som försvårar processen att 

söka stöd och hjälp för denna grupp understryks av Sjöberg (SOU 1998:139) som betonar att 

gruppen är extra utsatt i samhället. Svårigheterna, på grund av otillräckliga språkliga och 

samhälleliga kunskaper, som föräldrarna möter när de söker hjälp och stöd från samhället kan 

förklaras utifrån Rønnings (2007) begrepp strukturell makt. Den strukturella makten ligger 

inbyggd i samhällets institutioner och sätter hjälpsökande i en underordnad maktposition då 

de befinner sig i en beroendeställning gentemot myndighetspersoner, detta då systemet till 

viss del kräver en förståelse för det svenska samhällssystemet samt det svenska språket. 

Mycket av ansvaret för att tillgodogöra sig denna hjälp ligger även på den enskilde individen 

eller dennes familj/företrädare vilket stöds av Lindqvists (2007) resonemang om det nya 

individualiserade samhällssystemet. Då informanterna i studien är eniga om att 

språksvårigheter försvårar processen att söka stöd och hjälp, är en rimlig slutsats att detta i 

kombination med de inbyggda strukturella maktförhållanden som uppträder i hjälpsystemet 

försvårar processen att söka stöd och hjälp för invandrarföräldrar med funktionsnedsatta barn.  

Förälder 1 berättade under intervjun att det varit svårt att ha ett funktionsnedsatt barn och att 
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barnets funktionsnedsättning inneburit stora påfrestningar på flera olika sätt. När vi frågade 

förälder 1 om hur denne upplevde tiden då de upptäckte att deras barn hade en 

funktionsnedsättning fick vi följande svar: 

"Ja men vi var jätteledsna och jag och min Z faktiskt. Det var jättetufft. Fortfarande är det 

så. Vi tycker det är jobbigt att X blev sådär... För vi har bara X. Och första barnet blev så 

här. Man blir chockad och man tänker, tänk om vi får en till och det blir likadant. Jag och 

min Z, har tänkt så. Det var jättetufft."
1
 

Studier (Eisenhower & Blacher, 2006; Dyches et al, 2004; RBUs årsrapport 2008; Sjöberg 

1998) visar att omfattande funktionsnedsättningar hos barnet innebär en utsatthet hos 

föräldrarna i form av stress och krav som innebär risk för minskat välmående. Uttalandet från 

förälder 1 visar att funktionsnedsättningen inneburit, och fortfarande innebär, stora 

påfrestningar för familjen. Bohlin (2001) menar att utsattheten som det kan innebära att vara 

föräldrar med invandrarbakgrund och samtidigt ha ett barn med funktionsnedsättning inte 

endast kan förstås utifrån etnicitet och funktionsnedsättning som separata begrepp. Istället 

menar Bohlin (2001) att olika utsattheter kan förstärka varandra. Även detta visar på det som 

beskrivits tidigare i detta tema, att det innebär en dubbelt utsatt position att vara förälder till 

ett funktionsnedsatt barn och i tillägg till detta vara invandrare. Positionerna kan även 

förstärka varandra då de svårigheter som det innebär att vara invandrare medverkar till att 

göra en komplicerad process än svårare. 

Förälder 1 är även orolig över hur dennes barn ska klara sig när förälder 1 lämnar iväg barnet 

till utomstående som exempelvis skolpersonal. Barnet kräver större omvårdnad än andra barn 

och trots att denne går i skolan beskriver förälder 1 hur de flesta två- och treåringar klarar av 

saker som familjen eller någon annan måste sköta angående barnet. Handläggare 1 upplevde 

att det var vanligare bland invandrarfamiljer att de känner en skyldighet att utföra 

omvårdnaden om sina funktionsnedsatta barn på egen hand, trots den stora påfrestning som 

det innebär. Liknande upplevelser beskriver även assistansbolagsföreträdare 1 i arbetet med 

invandrarfamiljer och berättar följande:  

"familjerna har ju fullt upp om dom har ett barn som är funktionsnedsatt och aldrig får 

nån hjälp utifrån, och att det är både föräldrar och mamman eller pappan som jobbar för 

barnet. Så dom får ju aldrig nån, vad ska jag säga, fritid så. Korttidsboende finns det ju då 

för barnet, men det vill dom inte heller skicka dom på. Men dom kämpar sig igenom för 

jag tror inte dom känner att dom har något val, att det här är så, det är våran inkomst och 

såhär ser livet ut." 

Ovanstående upplevelser vittnar om att föräldrar med invandrarbakgrund i större grad känner 

oro över det funktionsnedsatta barnet, samt i större grad känner ansvar eller en skyldighet att 

själva sörja för barnets omvårdnad. Enligt assistansföreträdare 1 leder detta till att både 

föräldrarna och barnen riskerar att undgå kontakter utanför husets väggar och går således 

miste om insatser som samhället har att erbjuda. Bilden som assistansföreträdare 1 ger kan 

jämföras med båda föräldrarna som deltagit i studien, vilka båda uttryckte en negativ 

inställning till att överlämna barnen till korttidsboenden.  Att känna ett större ansvar för 

omhändertagandet av sitt funktionsnedsatta barn, samt att undgå insatser som exempelvis 

korttidsboende, kan innebära en begränsning i kontakten med samhället och riskerar att 

exkludera barn med funktionsnedsättningar som har en invandrarbakgrund. Detta kan sättas i 

relation till den sociala- samt medborgerliga dimensionen av social exkludering som Sheppard 

(2006) beskriver, men medför nödvändigtvis inte att föräldrarna riskerar att bli exkluderade på 

                                                           
1
 Z och X har använts för att behålla informantens anonymitet. Z betecknar informantens respektive och X 

betecknar barnet. 
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andra plan (Jönhill, 2012). Föräldrarna kan exempelvis ha ett stort stöd i sitt sociala nätverk, 

något som båda föräldrarna ger uttryck för, vilket till viss del kan uppväga den eventuella 

exkluderingen från samhällets insatser.  

Att vara förälder är krävande, men att vara förälder till ett funktionsnedsatt barn kräver ännu 

mer tid och energi menar handläggare 2. Den dubbla utsattheten det innebär att vara förälder 

till ett eller flera funktionsnedsatta barn och dessutom vara invandrare uttrycktes på följande 

vis av handläggare 2: 

"Att det kräver tid helt enkelt, och energi. Jämfört med ett barn utan funktionshinder som 

redan kräver väldigt mycket tid och energi... Som jag sa innan så, personer som inte är 

helt vana vid vår kultur, med språket, med vårt samhällssystem så är det ju ännu en 

belastning. Så att det lägger ju bara på ännu mer belastning på föräldrarna" 

5.3 Synen på funktionsnedsättningar 

I mötet mellan föräldrarna och de professionella är det barnets funktionsnedsättning som står i 

fokus. Under denna rubrik behandlas synen på funktionsnedsättningar och vad det innebär 

samt vad det har för påverkan i processen att söka stöd och hjälp från samhället. 

 

Handläggare 1 upplever att synen på funktionsnedsättningar skiljer sig åt mellan handläggare 

och klienter med invandrarbakgrund på grund av att Sverige är ett land som ligger långt fram i 

utvecklingen när det gäller funktionsnedsattas rättigheter i jämförelse med andra länder. Detta 

förklarar handläggare 1 genom att de rättigheter och lagar som finns i landet speglar 

befolkningens uppfattning om vilken delaktighet ett funktionsnedsatt barn skall ha i 

samhället. Olika syn på funktionsnedsättningar kan leda till krockar då föräldrarna troligen 

har med sig en syn utifrån det samhälle de tidigare levt i, som skiljer sig gentemot de 

rättigheter och lagar som styr över dessa barns situation i Sverige. Handläggare 1 förmedlar 

en bild av hur sjukdomsbilden av funktionsnedsättningar som kan finnas i andra länder 

motsäger sig normaliseringen av funktionsnedsatta som finns i Sverige i följande citat: 

 
"Och här kommer vi då med en lag som säger att jo, men vi kan möjliggöra det här och 

det här och det här. Samtidigt som vi i lagen tycker att det som är sånt man kan göra själv, 

det ska man göra själv. Och där kommer ofta krocken med att man vill hjälpa för att den 

är sjuk. Och det blir ju en jättekrock med lagen." 

Handläggare 1 ger uttryck för en social modell då denne menar att barnet skall vara så 

delaktig och självständig som möjligt. Enligt Lindqvist (2007) innebär den sociala modellen 

att problemet inte ligger hos den enskilde individen, utan i samhällsstrukturen som medför 

vissa hinder. Resonemanget kan även kopplas till den rättsbaserade modellen vilken betonar 

funktionsnedsattas rättigheter, självbestämmande och lika värde (Johnstone, 2001).  Detta 

perspektiv på funktionsnedsättningar skiljer sig ifrån den sjukdomsbild som handläggare 1 

menar finns i vissa andra länder, vilket kan jämställas med den medicinska modellen där 

funktionsnedsättningen ses som ett problem hos individen (Lindqvist, 2007). Utifrån 

Allwoods (2000) resonemang om etnisk identitet skulle det kunna innebära att skillnader i 

synen på funktionsnedsättningar, mellan handläggare och klienter med invandrarbakgrund, 

utgör ett hot mot klientens identitet och att denne, beroende på hur handläggaren agerar, kan 

känna sig underordnad gentemot myndigheten. Detta medan svenska föräldrar upplevs ha en 

syn som stämmer mer överens med den gängse uppfattningen hos myndigheter. Synen på 

funktionsnedsättningar kan spela en viktig roll och invandrarföräldrar med funktionsnedsatta 

barn riskerar att hamna i en underordnad position gentemot samhället och myndigheter, då 

synen i Sverige eventuellt bryter mot tidigare värderingar och perspektiv som föräldrarna bär 

med sig. 



30 

 

Assistansföreträdare 1 ger en liknande bild som handläggare 1, om hur invandrarfamiljers syn 

på funktionsnedsättningar ofta präglas av sjukdomsbilden. I mötet med invandrarfamiljer 

upplever assistansbolagsföreträdare 1 att dessa familjer ofta ser sitt barn som sjukt och 

begränsat medan svenska familjer tenderar att se mer till möjligheterna till att göra barnets liv 

så normalt och likt andra barn som möjligt. Assistansbolagsföreträdare 1 tror att detta beror på 

familjernas bakgrundsförhållanden samt de sociala system som funnits i hemlandet. Att de 

familjer som kommit till Sverige från fattigare länder inte ser någon möjlighet till att barnet i 

framtiden kommer innebära ekonomisk tillväxt för familjen. Vidare berättar 

assistansbolagsföreträdare 1 att när dessa familjer får reda på att de kan få insatsen personlig 

assistans ser de barnets funktionsnedsättning som en möjlig inkomst. Assistansföreträdare 1 

var noga med att påvisa att föräldrarna hon möter älskar sina barn men att 

funktionsnedsättningar ofta ses som en sjukdom av föräldrar med invandrarbakgrund, vilket 

barnet aldrig kommer bli friskt ifrån. Dock upplever assistansföreträdare 1 att familjer med 

invandrarbakgrund som hon möter i arbetet ofta saknar kunskap om barnets 

funktionsnedsättning samt att förståelsen för vikten av vissa insatser som syftar till 

habilitering är mindre hos denna grupp, vilket skildras i följande citat: 

"Han är i alla fall handikappad. Han kommer inte att bli frisk. Så dom tänker att, vad 

spelar det för roll? Vad gör nån träning, han är ju i alla fall handikappad, det är inte så att 

han kommer börja gå. Men dom förstår inte det att hans muskler blir stela, det finns ingen 

kunskap" 

Assistansbolagsföreträdare 1 menar att invandrare som denne träffar har en bild av barnet som 

sjukt, samt att de i vissa fall är mer ovilliga att rehabilitera sina barn. Detta kan kopplas till 

den medicinska modellen kring funktionsnedsättningar (Lindqvist, 2007). Att barnet i tillägg 

ses som en möjlig inkomst kan kopplas till Allwood och Franzéns (2000) resonemang om att 

arbetslöshet i större utsträckning drabbar människor med invandrarbakgrund. 

Invandrarfamiljer kan utifrån detta resonemang eventuellt vara mer benägna att se sitt barn 

som en möjlig inkomst för familjen. Den synen på funktionsnedsättningar som 

assistansbolagsföreträdare 1 upplever i mötet med invandrare kan därför inte endast förklaras 

utifrån kulturella skillnader utan bör även förstås utifrån samhällets strukturer och dess 

inverkan på invandrarens position som utsatt i det svenska samhället. Att synen på barnets 

funktionsnedsättning skiljer sig mellan de invandrarfamiljer och svenska familjer som 

assistansföreträdare 1 möter, kan därför förstås som en effekt av samhälleliga strukturer vilket 

påverkar processen att söka hjälp och stöd. 

I några av de länder som assistansbolagsföreträdare 1 träffar kunder från, berättar denne att de 

flesta funktionsnedsatta blir undanhållna från samhället då det innebär stor skam för familjen. 

De funktionsnedsatta som syns i samhället är i form av tiggare och hemlösa. 

Assistansföreträdare 1 berättar att det är vanligt att människor i dessa länder tror att 

funktionsnedsättningar är ärftligt och att okunskapen om vad funktionsnedsättningar är och 

vad det beror på, gör att hela familjerna riskerar att få dåligt rykte om utomstående ser att det 

finns ett funktionsnedsatt barn i familjen. I följande citat berättar assistansföreträdare 1 hur 

synen på funktionsnedsättningar i utländska länder kan uppträda: 

"Jag kan ju säga av erfarenhet att i våra hemländer så skäms man väldigt mycket för ett 

barn som är funktionsnedsatt. Man tycker att det är pinsamt. Man är rädd för att familjen 

får ett dåligt rykte, man är rädd att andra barn som man har som är friska inte ska ha 

samma möjligheter, för att dom kanske inte blir gifta. Andra kan tro att det ligger nått i 

familjen som är ärftligt". 

Detta överensstämmer med vissa av de upplevelser som föräldrarna i studien förmedlade. 

Förälder 2 berättar hur dennes respektives sida av familjen tagit avstånd från förälder 2 efter 
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att de fått ett funktionsnedsatt barn. Denne berättar om känslan av skam att berätta för andra 

människor om barnets funktionsnedsättning men att reaktionerna varierade när folk i 

hemlandet fick reda på att barnet var funktionsnedsatt. Vissa tyckte synd om förälder 2 medan 

andra skrattade, men bemötandet var generellt sett positivt i den staden som förälder 2 levde i 

under de första åren av barnets liv. I samma stad bodde dennes sida av familjen som alltid 

accepterat barnets funktionsnedsättning. Till skillnad från förälder 2 föddes barnet till förälder 

1 i Sverige. Förälder 1 flyttade från sitt hemland som ung och vet därför inte riktigt hur 

situationen ser ut för funktionsnedsatta i hemlandet. Dock upplever förälder 1 att stödet från 

samhället skiljer sig mellan Sverige och hemlandet i den bemärkelsen att Sverige förser dessa 

barn med större stöd.  

De upplevelser som förälder 2 har av hur andra såg på dennes funktionsnedsatta barn tyder på 

att de grupper hon mött i sitt hemland hade internaliserat vissa syner på 

funktionsnedsättningar som gjorde att de såg barnet som sjukt och tog avstånd, medan 

förälder 2, dennes familj och den stad denne bodde i hade en annan syn på 

funktionsnedsättningar. Dessa värderingar kan delvis kopplas till etnicitet då Mattson (2010) 

menar att begreppet kan kopplas till en samhörighet och gruppkänsla som är knuten till 

individers identitet. Allwood (2000) menar att grupper upprätthålls till följd av gemensamma 

värderingar och normer, vilket definierar gruppen gentemot andra och skapar känslor av ”vi- 

och dom”. Individer som växt upp i en viss kultur internaliserar vissa värderingar och 

perspektiv som påverkar hur de ser på omvärlden. Eventuellt bär föräldrar som kommer till 

Sverige med sig andra värderingar och perspektiv som kan krocka med svenska myndigheters 

syn, en risk som kan vara mindre hos föräldrar som växt upp i Sverige. 

Handläggare 2 ger uttryck för en bild som liknar den som berättas av förälder 2, i det att 

denne inte upplever någon större skillnad mellan hur svenska familjer och utländska familjer 

ser på funktionsnedsättningar. Denne menar att synen på funktionsnedsättningar istället 

grundar sig på vad man har för tidigare relationer till personer med funktionsnedsättningar, 

samt att det faktum att synen ibland skiljer sig åt mellan handläggare och klient snarare är en 

konsekvens av utbildning inom ämnet. Här ges inte uttryck för en specifik syn på 

funktionsnedsättningar men däremot att skillnader i synen på dessa inte beror på etnicitet utan 

snarare på andra faktorer som tidigare erfarenhet, utbildning i ämnet samt socioekonomisk 

status. Den bild som ges av förälder 2 samt handläggare 2 kan kopplas till Bohlins (2001) 

studie där det framgår att invandrarföräldrar med funktionsnedsatta barn ofta upplever att 

deras syn skiljer sig från andra människor med samma bakgrund, vilket författaren menar kan 

bero på den kunskap som de tillförskansat sig i möten med olika människor utifrån sitt barns 

funktionsnedsättning. En slutsats utifrån ovanstående resonemang är att synen på 

funktionsnedsättningar påverkas av interaktionen med samhällssystemet. Utifrån en 

intersektionell analys torde det även vara viktigt att belysa utbildning och socioekonomisk 

status som perspektiv i analysen, då etniska och kulturella skillnader inte ger en 

tillfredsställande bild. 

Båda föräldrarna som deltagit i studien angav att de inte har några planer på att deras barn 

skall flytta hemifrån i vuxen ålder. Förälder 2 uppgav att det var svårt att föreställa sig att 

någonsin lämna över sitt funktionsnedsatta barn till någon form av boende. Detta går emot 

synen på att boendeformer utanför hemmet fyller en funktion för det funktionsnedsatta barnet, 

vilket uttrycks av såväl handläggarna 1 som de båda assistansbolagsföreträdarna. Båda 

föräldrarna ger uttryck för en chock och en sorg i det att deras barn blivit funktionsnedsatt 

men ger även uttryck för att de vill att deras barn skall utvecklas och lära sig. Förälder 2 

berättar att det är viktigt att barnet lär sig läsa och skriva samt utvecklas för att klara sig i 

samhället. Förälder 1 berättar inte uttryckligen om det på samma sätt men har kontakt med 

habilitering och liknande för att barnet skall utvecklas. 
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Skillnaderna i synen på funktionsnedsättningar kan delvis förklaras i att föräldrarna bär med 

sig andra internaliserade värden och perspektiv från sitt hemland vilket gör att de upplever sitt 

barn och dess funktionsnedsättning på ett annorlunda sätt än de professionella. De 

professionella delar även en uppfattning om att insatserna till den funktionsnedsatte skall 

kompensera för de begränsningar av förmågor funktionsnedsättningen innebär, medan 

föräldrarna tänker utifrån att barnet behöver hjälp. Även detta kan till viss del förklaras med 

en skillnad i hur man ser på funktionsnedsättningar och kan vara uttryck för en medicinsk 

kontra social modell gällande funktionsnedsättningar (se; Lindqvist, 2007). En av de största 

skillnaderna inom detta tema kan ses utifrån hur handläggare 1 och assistansbolagsföreträdare 

1 uppfattar att invandrare ser på funktionsnedsättningar och vad de intervjuade föräldrarna 

uttrycker. Föräldrarna uttrycker inte en renodlad medicinsk syn då båda är intresserade av att 

deras barn skall utvecklas och lära sig nya förmågor samt bli en del av samhället. Det är svårt 

att dra några slutsatser kring det faktum att de intervjuade föräldrarnas syn på 

funktionsnedsättningar i stora avseenden liknar de professionellas, även fast dessa uttrycker 

en bild av att invandrare har en mer medicinsk syn på funktionsnedsättningar. En del av 

förklaringen kan ligga i det som Allwood (2000) beskriver som stereotypa bilder av andra 

grupper, där vissa förenklade generaliseringar används för att beteckna en hel grupp. Studier 

(Sjöberg, SOU 1998:139; Welterin & LaRue, 2007) belyser dock även det faktum att 

kulturella skillnader kan utgöra svårigheter i kontakten mellan invandrare och myndigheter 

och en del av den kulturella skillnaden kan eventuellt utgöras av olika syn på 

funktionsnedsättningar.  

5.4 Samhället och Systemet 

Under rubriken samhället och systemet redogörs den del av resultatet som berör strukturerna i 

det svenska välfärdssystemet när det gäller invandrarfamiljernas möjlighet att söka stöd och 

hjälp för ett funktionsnedsatt barn. Denna del av resultatet behandlar intervjupersonernas 

upplevelser kring att navigera sig i systemet i sin helhet men behandlar även specifika 

aspekter av processen att söka stöd och hjälp som exempelvis information, språket och 

kontakternas betydelse.   

 

Det finns en viss ambivalens hos föräldrarna som deltagit i studien när det gäller upplevelsen 

av att söka hjälp för sitt funktionsnedsatta barn. Stundtals har hjälpen från samhället upplevts 

som positiv medan det vid andra tillfällen upplevts komplicerat och svårt att få stöd för att 

tillgodose de funktionsnedsatta barnens behov. Avslag på ansökningar om insatser samt 

långsamma processer, som exempelvis utdragna utredningar, upplevs negativt av föräldrarna. 

Förälder 1 svarade följande när frågan ställdes om hur det var att söka hjälp i Sverige: 

"Det har varit, ja, de har inte varit så svårt. Det är lätt att söka. Men det är inte så lätt 

kanske, om man inte får hjälp på en gång" 

Förälder 1 berättar att kontakten med habiliteringen har varit det första steget i processen att 

söka hjälp och att de därifrån fått information om hur de har kunnat söka ytterligare stöd från 

exempelvis försäkringskassan och LSS. Trots att förälder 1 upplever att de fått god 

information om hur de kunnat söka stöd av såväl habiliteringen som från samhället, så anser 

förälder 1 att det är svårt att ta in all information. I följande citat förmedlar förälder 1 sin 

upplevelse om stödet de fått från samhället. 

"Vi fick faktiskt det här med vårdbidrag från försäkringskassan. Men, det var förra året 

vi fick hel ersättning. Tidigare fick vi bara halv. Det tog jättelång tid innan vi visste att 

det fanns. Det är svårt för mig att veta vad som finns här och få hjälp eftersom att jag 

är från ett annat land och jag vet ingenting om det här samhället. Det är svårt 

faktiskt…" 
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Svårigheterna att som invandrare navigera sig i det samhälleliga systemet i vilket dessa 

familjer kan söka stöd och hjälp, menar föräldrarna som deltagit i studien till stor del beror på 

språksvårigheter och okunskap om hur det svenska samhället fungerar. Denna upplevelse 

delar även handläggare och assistansbolagsföreträdarna som deltagit i studien. De anser att 

bristande språkkunskaper försvårar tillgodogörandet av den informationen som ges vid möten 

med invandrarfamiljer. Assistansbolagsföreträdare 2 ansåg att språkkunskaperna hos denna 

grupp försvårar processen att söka hjälp och stöd för det funktionsnedsatta barnet men var 

samtidigt övertygad om att dessa familjer får tillräckligt med stöd av kontaktpersoner från 

assistansbolagen. 

Flera studier (Welterin & LaRue, 2007; Dyches et al 2004; SOU 1998:139; Bohlin 2001; 

Blacher & Widaman i Eisenhower & Blacher, 2006) visar att föräldrar med 

invandrarbakgrund i stor utsträckning upplever de system, i vilket de söker stöd och hjälp för 

sina funktionsnedsatta barn, som invecklat. Svårigheterna att navigera sig i systemet förklaras 

genom språkliga svårigheter, bristande kunskap om systemet samt kulturella skillnader. 

Denna uppfattning uppges av samtliga informanter (förutom assistansbolagsföreträdare 2) 

som ansåg att språklig kunskap är av stor betydelse för att kunna tillgodogöra sig den 

information om systemet som förmedlas vid möten med myndigheter. Utifrån Sheppards 

(2006) resonemang om social exkludering kan språket ses som en del av den sociala 

dimensionen och då språket påverkar invandrarföräldrars möjlighet att interagera med det 

samhälleliga systemet, vilket kan leda till en social exkludering. Språkkunskaper kan även 

utifrån Sheppards (2006) resonemang förstås som ett viktigt kriterium för invandrares 

möjlighet till att ta vara på sina rättigheter och således inkluderas i det samhälleliga systemet. 

Vikten av språkliga kunskaper kan även kopplas till strukturella maktförhållanden (Rønning, 

2007). Detta eftersom att språket är en viktig del av processen i att söka hjälp och stöd för ett 

funktionsnedsatt barn. Avsaknaden av kunskaper om det svenska språket kan därför resultera i 

att processen försvåras, vilket därigenom försätter människor i en underordnad maktposition.  

Förälder 2 förmedlade en mycket positiv bild av det bemötande denne fick i samband med att 

familjen anlänt till Sverige. I följande citat berättar förälder 2 om stödet och informationen 

som förmedlades till familjen och det funktionsnedsatta barnet:  

"Jag kommer ihåg när vi har haft kontakt, när vi bodde i Y. Vi hade inget 

uppehållstillstånd, innan dess kom dom och besökte oss, jag bodde hos min bror första 

året. Jag gick inte till kamp eller något sånt. Men dom var väldigt, väldigt snälla. Hjälpte 

oss med olika saker, med sjukgymnast, med psykolog, kurator, allihopa, hela gruppen 

kom och besökte oss. De visade oss att X hade såna rättigheter. Även då vi inte hade 

uppehållstillstånd". 

Informationen och kontakten med vård- och hjälpinstanser i den andra kommunen som 

förälder 2 bott i har inte upplevts lika positiv. Stödet som erbjöds från kommunen som 

förälder 2 tidigare var bosatt i, upplevdes som positiv då gruppen av professionella som 

samarbetade kring familjen upplevdes som mycket hjälpsam och sammanhållen, vilket gjorde 

det enkelt att förhålla sig till, något som förälder 2 inte upplevt senare. Förälder 1 uttryckte att 

det har varit mycket kontakter och möten att förhålla sig till vilket denne stundtals upplevt 

som mycket svårt. Båda handläggarna som deltagit i studien upplever att det är komplicerat 

för dessa familjer på grund av den stora mängd instanser som föräldrarna måste ha kontakt 

med i processen att söka hjälp. I följande citat beskriver handläggare 1 hur denne ser på 

kontaktnätet med hjälpinstanser för en förälder med ett funktionsnedsatt barn: 

"..om man gör en liten karta kring ett barn som har en funktionsnedsättning och kontakter. 

En liten mindmap-variant om jag säger så, så sätter man barnet i mitten och föräldrarna. 

Så kommer det komma ganska mycket små varianter på utstickningar dit man ska 
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träffas." 

Bilden som de intervjuade handläggarna och föräldrarna förmedlar av föräldrarnas många 

olika kontakter inom systemet stämmer överens med resultatet från Sjöbergs studie (SOU 

1998:139), i vilken informanterna upplever en oklar ansvarsfördelning samt att systemet i sin 

helhet är komplext.  

Den kunskap förälder 2 erhållit om det svenska hjälpsystemet har till viss del kommit från 

kontakt med kommunen men har även till stor del kommit från privata kontakter med 

föräldrar till funktionsnedsatta barn. Det är genom kontakten med bekanta som båda 

föräldrarna i studien kommit i kontakt med de assistansbolag som hjälpt dem i processen att få 

insatsen personlig assistans för sina barn. Kontakten med privatpersoner som kanske varit i 

liknande situation har varit av betydelse för möjligheten att söka hjälp. Förälder 1 berättar att 

de inte fått information om insatsen personlig assistans då de varit i kontakt med samhällets 

företrädare och berättar hur kunskapen erhållits nedan: 

"Ja, som personlig assistent, den informationen har vi fått från andra personer, som 

kanske också har barn med funktionsnedsättningar och dom har fått hjälp och dom har 

sagt att det finns hjälp att ni kan göra si och så…Söka hjälp" 

Föräldrarna i studien upplever att de, till stor del, erhållit kunskap om systemet ifrån kontakt 

med bekanta som inte arbetat inom systemet, vilket kan kopplas till exkludering och 

inkludering (Jönhill, 2012). Bristfällig information från samhället kan vara en bidragande 

orsak till exkludering då informationen är en grund för att kunna tillvarata sin rätt som 

medborgare. Föräldrarna i denna studie har dock tillgodogjort sig information om systemet 

från annat håll, vilket tyder på att föräldrarna genom sitt sociala nätverk kunnat ta tillvara sina 

rättigheter och inkluderats i samhället. Detta kan kopplas till Jönhills (2012) resonemang om 

att exkludering och inkludering måste ses utifrån det mångfacetterade samhällets komplexitet, 

samt att människor inte är helt och hållet exkluderade eller inkluderade. Resultatet visar på att 

inkludering i vissa delsystem kan upphäva effekterna av exkludering från andra system. 

Föräldrarna i denna studie kan utifrån Sheppards (2006) resonemang om kriterier för 

exkludering, beskrivas som inkluderade då de båda uppfyller flera av författarens kriterier för 

inkludering. Detta då föräldrarna är inkluderade på den svenska arbetsmarknaden, har 

tillsynes utvecklade sociala nätverk samt att de i stor utsträckning lyckats ta vara på sina 

medborgerliga rättigheter.  

Assistansföreträdare 1 upplever att utländska familjer har svårt att förstå syftet med 

utredningar som ligger till grund för beslut om insatser. Bristande språkkunskaper och 

bristande förståelse för hur systemet fungerar gör att dessa familjer har en okunskap om vad 

som efterfrågas i utredningarna, vilket assistansbolagsföreträdare 1 skildrar i följande citat: 

"Dom vill gärna berättar hur jobbigt det är och det kan jag säga, att försäkringskassan 

eller kommunen i möten inte egentligen bryr sig. Föräldrarna är väldigt såhära... Dom 

grinar och säger att de inte har sovit på dom senaste tio åren. Dom tror att det kommer 

hjälpa." 

Handläggarna som deltagit i studien upplever att de under mötet med invandrarfamiljer kan 

kartlägga familjernas behov som insatsen syftar till att kompensera. Dock upplever 

handläggare 1 att det ibland sker missförstånd om vilken information som är relevant för 

utredningen. 

5.5 Mötet mellan familjer och samhällets företrädare 

Mötet med samhällets företrädare har varit ett centralt tema att belysa i studien då det är en 

viktig aspekt av kontakten med samhället och då det till stor del konstruerar människors syn 
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på samhällssystemet.  
 

Handläggarna hade överlag en positiv bild av mötet med invandrarfamiljer och upplevde 

mötena som givande samtal där båda parter fick möjlighet att förklara det de ville ha sagt. 

Handläggarna tycker inte att de behandlar invandrare annorlunda i mötet utan ger uttryck för 

att alla möten är unika och att de ständigt måste anpassa sig efter dem de möter, samt vara 

lyhörd för varje individs situation. Dock fanns en medvetenhet om att man måste vara lyhörd 

för vissa speciella saker i mötet med just invandrarfamiljer. Handläggare 1 uttrycker sig på 

följande sätt: 
 

”Nej, jag tror inte jag tänker annorlunda i det jag ska presentera. Men jag tror jag tänker 

annorlunda i att jag måste vara lyhörd för andra saker, för att det finns annat som kommer 

med. Och det kan vara allt ifrån, förstår dom vad jag har pratat om? Måste jag lägga om 

så dom är med på det här? Alternativt, hur tänker dom nu, nu har dom det här bagaget, 

vad har hänt med det, hur ska jag hantera det? Men jag tänker inte annat när jag ska 

skriva ut till dom” 

 

Det tas upp en del saker som handläggarna har stött på i mötet med invandrarfamiljer som de 

tycker att det är viktigt att vara uppmärksam på, det handlar då ofta om kulturella olikheter 

som de menar är viktiga att känna till och beakta, men även att det finns en annan syn hos 

gruppen jämfört med svenska familjer som gör att mötet ibland gestaltar sig olika. 

Handläggare 1 uttrycker följande på frågan om språkkunskaper, förutfattade meningar eller 

kulturella skillnader kan påverka processen att få hjälp. 
 

”Det kan ju vara, jag tänker på den andra historien, alltså, det här med att bli ifrågasatt. 

Och när man ska beskriva vad man har för svårigheter. Det har vi också diskuterat här 

uppe, är det så att man tar i då för att man måste ta i för annars så får man ingenting, 

förstår ni?... Jag har också pratat med vänner och bekanta som är från andra länder, dom 

säger att gjorde inte vi så och så då fick vi ingenting, alltså lite det här med muta. Muta är 

fel ord, men just det här med att man fick dra på lite för att det skulle bli nånting 

överhuvudtaget. Istället för att förhålla sig till att så här ser det ut och det är det vi utgår 

ifrån.”  

 

Detta är en syn som även assistansbolagsföreträdare 1 ger ett snarlikt uttryck för. Denne 

tycker att det skiljer sig en hel del i att möta en invandrarfamilj jämfört med en svensk familj 

då de inte riktigt förstår systemet och vad som är viktigt i mötet. De är mer dramatiska och 

berättar mer ingående om saker som kanske inte alltid är relevanta. Både handläggarna och 

assistansbolagsföreträdarna upplevde överlag att de lyssnade på sina klienter och att 

klienterna fick möjlighet att berätta det dem ville, samt att de blev bemötta med respekt.   

 

Utifrån ovanstående beskrivning av handläggarnas och assistansbolagsföreträdarens syn på 

mötet med invandrarfamiljer förmedlas en generellt positiv bild. Dock poängteras vissa 

skillnader gentemot svenska familjer i det att invandrare ofta ger en mer dramatisk och ibland 

lite överdriven bild av sitt barns hjälpbehov. Detta kan kopplas till Allwoods (2000) 

resonemang om att vi bär med oss olika värderingar, perspektiv och upplevelser utifrån vår 

uppväxtmiljö, vilket gör att vi uppfattar världen på ett visst sätt. Om familjerna kommer från 

länder med ett annat system som skiljer sig från det svenska, kan detta leda till beteendet som 

beskrivs. Svenska familjer som kan systemet och vet hur det fungerar kan eventuellt förmedla 

det som myndigheterna efterfrågar på ett bättre sätt, då de är vana vid systemet, medan 

invandrarfamiljer på grund av en ovana inte riktigt vet vad de ska ta upp vid mötet. Här kan 

det finnas kopplingar till att det kan vara svårare för invandrarfamiljer i mötet, jämfört med 

svenska familjer, då de inte vet vad de ska förvänta sig av mötet och då beteendet i mötet 
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eventuellt kan projicera en stereotyp, eventuellt negativ bild av invandrarfamiljer hos 

myndigheter. Detta kan då försätta invandrarfamiljer i en mer underordnad position jämfört 

med svenska familjer. Ovanstående resonemang är dock bara en möjlig förklaring. Studier 

(RBU 2008, Sjöberg SOU 1998:48) visar på att föräldrar generellt upplever att de måste 

kämpa för att få de insatser deras barn har rätt till och att de möter ett ifrågasättande hos 

myndigheter. Enligt dessa studier blir de beteenden som handläggare och 

assistansbolagsföreträdare berättar om i mötet med invandrarfamiljer fullt rimliga och har då 

mer med samhällssystemet och professionellas inställning att göra än kulturella skillnader. 

Eventuellt kan det kopplas till att myndighetspersoner istället har stereotypa bilder av 

invandrargruppen (se; Jönhill, 2012 & Allwood, 2000).  
 

Handläggarna tar upp en hel del praktiska saker som måste tas i beaktande i mötet. 

Språksvårigheter är ett återkommande tema och då särskilt när det gäller användandet av tolk, 

då det är mer noga med hur handläggarna uttrycker sig och hur de talar för att se till att 

informationen blir så tydlig som möjligt. Båda handläggarna tycker även att det är viktigt att 

ge tydlig information, en syn som även assistansbolagsföreträdare 1 ger uttryck för. På frågan 

om vad som är viktigast i mötet säger denne följande:  
 

”Jag försöker ge dom så mycket information som möjligt som dom kan ha nytta av. Och 

att jag kanske frågar, är ni med i a-kassan? Är ni med i facket? För att få dom att förstå 

och sen vill jag gärna förklara för dom vad assistansersättning är till och att den går till 

barnet. Och att vi kan betala ut för aktiviteter och så, det är för att barnet ska komma ut 

och ha aktiviteter utan att det kostar er. Så jag informerar om hur vi jobbar och vad dom 

behöver ha hjälp med och det dom inte kan vill jag lära dom.” 

 

Här finns en stor barriär för många invandrarfamiljer i mötet som inte svenska familjer 

upplever, nämligen språkbarriären. Det blir ett steg emellan familjen och den de samtalar 

med, vilket exempelvis kan öka risken för missförstånd. Detta kan kopplas till den 

medborgerliga dimensionen av exkludering (se; Sheppard, 2006), då invandrarfamiljer 

riskerar att hamna längre ifrån myndigheten och informationsutbytet blir svårare, vilket kan 

leda till svårigheter att tillgodogöra sig kunskap och ta tillvara sin rätt som medborgare. 

 

Både handläggarna och assistansbolagsföreträdarna tror att föräldrar med invandrarbakgrund 

tycker att det är viktigt att de känner att de blir lyssnade på och att dem som de träffar tar sig 

tid att lyssna, samt att föräldrarna får känna att deras historia är viktig. Denna syn stämmer 

väl överens med det som föräldrarna uttrycker när de berättar om mötet. På frågan vad som är 

viktigast i mötet säger förälder 1 följande: 
 

 ”Att man blir lyssnad på, det är viktigt. Att dom lyssnar på en när man säger att man 

behöver hjälp med det och det.”  

 

Båda föräldrarna har blandade erfarenheter av mötet med myndighetspersoner och andra som 

de haft kontakt med. De har båda mött personer som de inte upplever har förstått deras 

situation eller lyssnat på dem. Det handlar om handläggare på olika myndigheter, kuratorer 

och assistansbolag. I de situationerna upplever föräldrarna att de inte blivit lyssnade på samt 

att de inte fått tillräcklig information om insatser och liknande. Båda föräldrarna har även vid 

vissa tillfällen fått känslan av att de blivit särbehandlade på grund av sin bakgrund. Förälder 2 

har upplevt detta starkt vid vissa tillfällen och tror att denne blivit särbehandlad. Denne anser 

också att det överlag är svårare för invandrare i samhället. Förälder 1 berättar också om 

känslan att bakgrunden har påverkat, men berättar att denne inte tror att det i praktiken har 

påverkat handläggarna. Även de intervjuade handläggarna har upplevelser av att ha blivit 

beskyllda för att behandla invandrare annorlunda, men tror inte att detta är något som 
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förekommer i deras möten eller möten med andra handläggare. De förstår dock att det kan 

upplevas så för föräldrarna och handläggare 2 förklarar det på följande sätt: 
 

”Jag tror att man inte är så van vid vårat system, just att vi ställer mycket frågor. Vi 

inhämtar mycket information. Och då kanske man uppfattar att just i det här fallet är vi så 

himla noggranna och ställer mycket frågor. Så kanske man tänker om det hade varit en 

svensk så hade det väl bara varit piece of cake så hade man fått beslut och insats på en 

gång. Och så är det ju inte. Men jag kan tänka mig att det är en anledning. Att man får 

känslan av att oj, vad misstänksam handläggaren är här. Det är bara för att vi inte är 

svenskar. Det finns ju rasism så det är ju inte helt ogrundat att man tänker så.”   

 

Assistansbolagsföreträdarna har en delad syn på detta. Företrädare 2 tror inte att invandrare 

särbehandlas i mötet med myndigheter. Företrädare 1 däremot ger uttryck för en annan syn 

på det och menar att handläggare på kommunen och försäkringskassan blivit mer 

fördomsfulla och att deras bemötande av invandrare har blivit väldigt illa, samt att det finns 

en bristande kunskap om andra kulturer. Företrädare 1 menar också att det assistansfusk som 

uppdagats på senare tid kan ha lett till den misstänksamhet som denne upplever finns hos 

handläggare, gentemot familjer med invandrarbakgrund. Företrädare 1 upplever även att 

familjerna får mindre hjälp på grund av fördomar kring familjernas kulturella bakgrund. 

Denne säger följande på frågan om det är svårare för invandrare att få hjälp, jämfört med 

svenska familjer. 
 

”Det är så, jag har ju fått känna själv på en del möten som man haft att det är så. Och sen 

får man ju höra av. Jag har ju vänner som jobbar inom assistans och det är jurister som 

sagt om möten att handläggare har varit så fördomsfulla så att man har känt att, ah.” 

 

Diskriminering gentemot invandrare är ett svårt ämne och något som informanterna i studien 

har delade uppfattningar om. Handläggarna, assistansbolagsföreträdare 2 samt förälder 1 tror 

inte att diskriminering och särbehandling av invandrare förekommer i särskilt stor 

utsträckning vid kontakt med myndigheter och handläggarna och assistansbolagsföreträdare 

2 har aldrig upplevt detta i möten. Assistansbolagsföreträdare 1 och förälder 2 upplever dock 

båda två att diskriminering gentemot invandrare förekommer och assistansbolagsföreträdare 

1 menar att denne och andra professionella denne varit i kontakt med, upplevt detta starkt i 

många möten med myndighetspersoner. Troligtvis beror skillnaderna till stor del på 

individuella egenskaper hos de myndighetspersoner som informanterna träffat, något som 

även uttrycks av föräldrarna som båda har upplevt bra möten. Angående en strukturell 

diskriminering av invandrare är det svårt att dra några slutsatser utifrån resultaten. Sjöberg 

(SOU 1998:139) menar dock att denna diskriminering förekommer i det svenska samhället 

idag. Även Osman (2006) menar att forskningsprojektet han beskriver kommer fram till att 

myndigheter diskriminerar invandrare, då företrädare exempelvis nedvärderar deras 

perspektiv. En möjlig förklaring till de olika perspektiv som informanterna har kring 

diskriminering kan även bero på kulturella skillnader där de har olika perspektiv och 

utgångspunkter (se; Allwood, 2000). Enligt studier (Bohlin, 2001; Sjöberg, 1998) finns det 

risk för missförstånd mellan invandrare och myndighetspersoner som grundar sig i att man 

har olika perspektiv och talar förbi eller inte förstår varandra. Denna svårighet kan leda till de 

känslor av diskriminering eller särbehandling som beskrivs i intervjuerna. Detta blir i sådana 

fall en särskild utsatthet för gruppen invandrare då svenska familjer kan ha perspektiv som 

till större del liknar myndigheternas. Även detta kan dock ifrågasättas då vissa studier (ex; 

Bohlin, 2001) tar upp det faktum att invandrares upplevelser av kontakter med myndigheter 

till stor del liknar de upplevelser som svenska familjer har. Sammanfattningsvis kan det 

konstateras att upplevelser av diskriminering förekommer, vilket uttrycks i intervjuerna samt 

i forskningen som redovisats. Det är dock utifrån denna studie svårt att dra några generella 
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slutsatser kring ämnet. 

 

Föräldrarna har även blandade upplevelser kring möten med assistansbolag men tycker att de 

fått bra hjälp av de bolag de har nu. De upplever att de blir lyssnade på och att de får hjälp att 

ta tillvara sin rätt och få hjälp åt sitt barn. Handläggarna uttrycker att de tror att det skiljer sig 

åt om föräldrarna möter assistansbolag eller myndigheter. De menar att mötena sker i olika 

syften och att handläggare har lagen att förhålla sig till, vilket sätter ett stopp för vad de kan 

göra, medan assistansbolag kan lova mer och även får en ekonomisk vinst av att ha 

föräldrarna som kunder. Handläggarna ger även uttryck för att de kan upplevas som mer 

byråkratiska. Assistansbolagsföreträdare 1 menar att föräldrarna ofta är oroliga inför möten 

med kommun och försäkringskassa och att det känns väldigt stort för dem samt att de känner 

att det är avgörande för dem hur det går i mötet.  

 

I stycket ovan ges uttryck för att det finns skillnader beroende på vilken av samhällets 

företrädare som invandrarföräldrar till funktionsnedsatta barn möter. Detta kan kopplas till 

den strukturella makten som Rønning (2007) beskriver. I myndigheter, som exempelvis 

handläggarna företräder, finns en inbyggd strukturell makt då deras beslut till stor del är 

avgörande för föräldrarnas situation. Föräldrarna befinner sig i en utsatt position som förstärks 

av det faktum att de ofta har mindre kunskap om systemet och språket, något som även kan 

kopplas till exkludering (Sheppard, 2006). I mötet med assistansbolag finns inte samma 

maktförhållande då föräldrarna kan välja assistansbolag fritt och då assistansbolagen har ett 

intresse av att ha så nöjda kunder som möjligt för att få en ekonomisk vinst. Dock är det 

rimligt att anta att föräldrarna även här befinner sig i en mer utsatt position än svenska 

föräldrar, då de eventuellt saknar nödvändig kunskap och kan ha svårare att hävda sig 

gentemot bolagen. Detta bekräftas till viss del av föräldrarna i studien som båda beskriver att 

de överlämnat åt assistansbolagen att sköta mycket åt dem, något som kommer behandlas mer 

under temat ”personlig assistans och assistansbolagens roll”.  

5.6 Personlig assistans och assistansbolagens roll 

Då utgångspunkten för studien har varit att undersöka invandrarföräldrar med barn som har 

insatsen personlig assistans har en del av intervjuerna handlat specifikt om just assistansen, 

men även om assistansbolagens roll.  
 

Båda handläggarna upplever att det är fler föräldrar med invandrarbakgrund som själva 

arbetar som personliga assistenter åt sina barn, jämfört med svenska föräldrar. De anser båda 

två att det finns en kulturell anledning till varför det ser ut så, nämligen att man är mer 

obenägen att ta in någon utomstående som assistent och att familjen har ett perspektiv som 

gör att de känner att de själva skall ta hand om den funktionsnedsatte. Handläggarna menar 

även att det finns en ekonomisk aspekt i det att det kan vara svårt för invandrare att komma 

in på arbetsmarknaden och att de genom att bli assistenter åt sina barn både kan ta hand om 

barnet samtidigt som de får en inkomst. De menar att det finns både positiva och negativa 

konsekvenser med detta. Handläggare 1 menar att det är positivt att invandrare får ett arbete 

och att personlig assistans kan vara en bra insats för många, men menar samtidigt att det 

finns vissa farhågor som uttrycks i följande citat: 

 
”Alltså, det kan vara bra på ett sätt, att barnen tas om hand av sina föräldrar. Men min 

farhåga med lagen är ju att det blir en omvänd effekt, alltså vi har ju jobbat för att få ut 

personer i samhället. Att bo själva. Och det här finns ju även i svenska familjer. Men 

kanske mer av nått skäl i dom här grupperna. Det kan ha allt att göra från att få ett jobb, 

det är svårt att komma in på arbetsmarknaden i Sverige, här blir det ju ett jobb. Jag tar 

hand om mitt barn samtidigt som jag får en ersättning. Jag är bara rädd för att vi håller på 

och låsa in det, att man blir ekonomiskt beroende och det finns även i andra grupper, men 
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kanske i synnerhet i dom här grupperna som har ännu svårare att komma in på 

arbetsmarknaden. För att man kanske har sämre språkkunskaper. Och att dom då blir 

beroende av sina barn så blir dom här barnen hemma, dom kommer inte att komma ut, 

för dom kommer vara kvar i föräldrahemmet med föräldrar som är assistenter. För dom 

får också ett ekonomiskt beroende av dom här barnen.” 

 

Även assistansbolagsföreträdare 1 ger uttryck för att det är fler invandrare som är assistenter 

åt sina barn och menar likt handläggarna att detta till stor del beror på kulturella skillnader, 

samt att det är svårare för dem att komma in på arbetsmarknaden. Denne uttrycker det på 

följande sätt: 
 

”Ja, det är väl lite så att dom kanske, man är uppväxt med att man tar hand om sitt barn, 

man låter inte nån annan och bara en sån där fråga att man släpper inte in främmande 

människor i sitt hem. Den frågan är också väldigt stor, att man tar inte hem främmande 

till sig bara sådär. Och det är ju mycket också att, dom har ingen möjlighet, det är ett 

jobb, det är ju en inkomst för dom. Dom får en inkomst om dom jobbar för sitt barn” 

 

Assistansbolagsföreträdare 1 anser att det finns negativa konsekvenser med detta i det att 

barnet inte får samma möjligheter som andra barn och att det är svårare att säga åt en förälder 

hur rutiner etcetera skall följas, samt att det kan bli en ansträngd situation för föräldrarna, då 

de ofta uttrycker att det är jobbigt men att de inte vill ha hjälp då de i så fall förlorar inkomst 

på att inte själva arbeta som assistenter. Denne betonar även starkt den ekonomiska aspekten 

och menar att den är mer viktig för invandrarfamiljer som själva arbetar som assistenter åt 

barnet. Assistansbolagsföreträdare 1 menar även att det finns risk för att assistansen blir 

sämre utförd, då föräldrarna kanske har andra barn och att fullt fokus inte alltid ligger på det 

assistansberättigade barnet, samt att det är svårare att ha inblick då familjen sköter 

assistansen själva.  

 

Synen på att fler invandrare är assistenter åt sina barn jämfört med svenska familjer är något 

som uttrycks av informanterna ovan. De negativa konsekvenserna som beskrivs kan tolkas 

utifrån begreppen exkludering och inkludering, dels utifrån föräldrarnas perspektiv och dels 

utifrån barnets perspektiv. Sheppard (2006) beskriver begreppet social exkludering som de 

proceser i vilka människor utestängs från system som leder till integrering i samhället. 

Föräldrar som arbetar som assistenter åt sina barn utestängs från den reguljära 

arbetsmarknaden, vilket därigenom riskerar att leda till exkludering från övriga samhället. 

Förhållandet är dock inte så enkelt då Sheppard (2006) exempelvis menar att viktiga faktorer 

i exkluderingen är arbetslöshet och fattigdom. Dessa faktorer undviks genom att föräldrarna 

får ett arbete och en inkomst. Sätter vi diskussionen i relation till barnets situation blir 

förhållandet än mer komplext. Informanterna ger uttryck för att barnet riskerar att få en 

sämre assistans och att denne kommer ut mindre i samhället. Den personliga assistansen 

riskerar därför att även exkludera barnet om inte denne får möjlighet att komma ut och delta i 

samhällslivet. Neergaard m.fl. (2006) menar även att exkludering som begrepp innefattar 

strukturella processer som sätter invandrare i en underordnad position i samhället. En sådan 

process, som informanterna uttrycker, är svårigheter för invandrare att komma in på 

arbetsmarknaden. En logisk slutsats av detta förhållande är att invandrare med barn med 

funktionsnedsättningar i större utsträckning tenderar att arbeta som personliga assisteter åt 

sina barn då detta ger dem ett arbete och en inkomst. Det kan även göra dem mindre benägna 

att söka andra insatser åt sina barn som skulle möjliggöra en inkludering i samhället, då 

barnets insats även är kopplat till föräldrarnas inkomst. Flera studier (Kabell-Kjaer, 2007; 

Nikku, 2007) lyfter fram arbetsmiljörelaterade frågor när det gäller att arbeta som personlig 

assistent. Det framkommer att arbetet ofta är krävande och ensamt och att trivsamheten till 

stor del bygger på en bra arbetsgrupp. Människor som själva arbetar som assistenter riskerar 
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eventuellt utifrån detta resonemang att hamna i en svårare arbetssituation. Studier (Hajko, 

2007; Nikku, 2007) lyfter även fram att anhörigassistenter är utsatta då det kan vara svårt att 

utveckla en yrkesidentitet samt att det finns risk att invandrare och kvinnor fastnar i denna 

typ av anställning.  
 

Båda föräldrarna som vi intervjuat arbetar inte själv som assistent åt sina barn men har 

släktingar eller bekanta som arbetar som assistenter. Förälder 1 tycker det är skönt att ha 

någon som känner denne samt barnet som assistent och tycker det hade känns svårt om någon 

utomstående hade varit assistent. Förälder 2 uttrycker också att det är skönt att ha släktingar 

som hjälper till. Denne säger bland annat följande:  
 

”Jo eftersom att X tycker mycket om min brors son och dotter. Jag vill inte att X blir 

separerad från sin familj, från min brors familj. Och dom gör sitt jobb faktiskt, och det 

kan vara bra att få lite betalt för det också. Varför inte. Dom hjälper mig ändå, jag menar 

innan den personliga assistansen, men det är bra att dom får betalt för det också. ” 

 

Det faktum att föräldrarna har arbeten på den reguljära arbetsmarknaden kan innebära att de 

är mer inkluderade i samhället och därigenom undviker en del av den utsatthet som beskrivits 

ovan. Föräldrarna uttrycker dock en ovilja att lämna ifrån sig sitt barn till utomstående eller 

till boenden, något som kan tyda på att det ligger kulturella värderingar bakom. Det kan 

kopplas till Allwoods (2000) resonemang om hur värderingar och perspektiv lärs in olika 

beroende på uppväxtvillkor och vad man har fått med sig från barndomen. Föräldrarna i 

studien kan ha internaliserat värden som betonar vikten av att själv ta hand om sina barn så 

länge som möjligt. De kan även ha gjort detta utan att nödvändigtvis stå för en medicinsk syn 

på funktionsnedsättningar, då bådas berättelser visar på en vilja att skapa en så god situation i 

samhället som möjligt för sina barn.   

 

Ett annat ämne som berördes var de upptäckter som gjorts kring vissa assistansbolag som 

fuskat sig till stora summor pengar och lurat sina klienter. Både handläggarna och 

assistansbolagsföreträdarna tyckte att detta var negativt och att det drabbade familjerna. 

Handläggare 2 menade att det finns en risk för att det drabbar invandrarfamiljer hårdare, då 

de saknar kunskaper i språket och om systemet och därför litar mer på assistansbolagen än 

vad svenska familjer gör. Handläggare 2 menar även att invandrarfamiljerna kan ha svårt att 

hävda sig och att de i stor utsträckning litar på jurister och företrädare för bolagen. Även 

assistansbolagsföreträdare 2 anser att invandrarfamiljer är mer utsatta och lyfter fram språk 

och en bristfällig kunskap om systemet som tänkbara anledningar. Denne menar att det är 

svårare för bolagen att lura en svensk familj och svarar följande på frågan om varför: 
 

”Det är väl... ja.. kunskapen om hur allting fungerar har man kanske inte. Men att man 

lättare kan läsa och ta del av information, grundinformationen som kommer ut. Och det 

kanske inte dom här invandrarfamiljerna får möjlighet att göra. Utan att dom bara blir 

glada för att dom får arbete och får pengar för det. Att kunna ta hand om... Ja så tar 

assistansbolagen och utnyttjar det och ställer till det och så.” 

 

Båda föräldrarna ger uttryck för att de är tacksamma för den hjälp de fått från 

assistansbolagen och menar att det har underlättat för dem i processen att söka hjälp och stöd. 

Förälder 2 menar att denne inte skulle orkat mycket längre utan deras hjälp och förälder 1 

svarar följande på hur det hade varit om inte assistansbolagen funnits: 
 

”Det skulle bli svårt kanske. Ja det skulle bli svårt med mycket papper och att söka och 

sen skriva.. det skulle bli svårt för mig. Men det är bra att dom finns. Dom kan mycket 

mer.. Dom kan bättre.” 
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Förälder 2 säger följande om hjälpen från assistansbolagen: 

 
"Hon kunde hitta vägar, och viktiga punkter hos X, det skulle hjälpa X till personlig 

assistent. Hon är väldigt duktig på det. Ja för X kan man inte lämna en enda minut. Och 

det räcker inte för försäkringskassan att vi säger så". 

 

Föräldrarna har dock även dåliga erfarenheter från assistansbolagen där de upplevt att de inte 

varit kunniga. Förälder 2 har varit i kontakt med flera som sedan försvunnit för att det endast 

fanns en liten chans att barnet skulle få assistans. Handläggare 2 menar också att kontakten 

med assistansbolag kan leda till svårigheter för familjerna och uttrycker bland annat följande: 
 

”Sen blir det eftersom, jag tror att just i personlig assistans, vi gör ju mest avslag på 

personlig assistans. Och kontentan av det är ju att det är mycket personer som inte har rätt 

till personlig assistans eller har behov som ansöker. Och det tror jag att dom gör eftersom 

företag har sagt att det här är en insats som du skulle kunna få. Vi kan hjälpa dig med det 

här. Och sen så får dom inte det. Så det blir mycket lidande för familjen som först tror att 

dom ska få någonting och sen får dom inte det.” 

 

Assistansbolagsföreträdare 1 svarar följande på frågan om hur denne tror att familjernas 

situation hade sett ut om assistansbolagen inte funnits: 
 

”Ja, dom (familjerna) hade ju etablerat sig bättre, det hade dom ju gjort. Då hade dom, 

alltså, vi lever ändå i ett samhälle, man får inte gå och bara vara arbetslös och inte göra 

nånting. Det är SFI eller, praktik eller nått, man måste ju komma in på något sätt. Sen 

kanske dom inte hade riktigt kommit in i samhället ändå, men ändå hade fått lite mer 

kunskap om hur saker och ting fungerar. Så, det är klart det hade gått bättre säkert.”  

 

Ett tydligt uttryck från informanterna och då särskilt de professionella är att det föreligger en 

risk för att invandrare i större utsträckning, jämfört med svenska familjer, måste förlita sig på 

assistansbolagens kunskaper, vilket försätter dem i en mer underordnad maktposition. Även 

föräldrarna uppger att de haft negativa erfarenheter av assistansbolagen. Som studien visat 

befinner sig föräldrar med invandrarbakgrund som har barn med funktionsnedsättningar i en 

utsatt position, då de ofta saknar nödvändiga kunskaper om språket och systemet. Tidigare i 

studien har riskerna för social exkludering, till följd av okunskap om systemet samt 

utsattheten som dessa familjer befinner sig i, redovisats. Assistansbolagen befinner sig i en 

betydande maktposition gentemot föräldrarna till följd av att de både är invandrare och har 

barn med funktionsnedsättningar. Även här spelar den strukturella makten en betydande roll 

(Rønning, 2007). Makten ligger inbyggd i det komplexa svenska hjälpsystemet och det krävs 

betydande kunskaper för att kunna ta tillvara sin rätt som medborgare, något som Sheppard 

(2006) lyfter fram som en viktig del i den sociala exkluderingen. Saknas dessa kunskaper och 

möjligheter att ta tillvara sin rätt som medborgare kan individen riskera att hamna i en 

beroendesituation gentemot samhället, exempelvis då man behöver söka hjälp och stöd för sitt 

funktionsnedsatta barn. Då marknaden för att bedriva assistans i Sverige är relativt öppen och 

oreglerad finns det därför risk att oseriösa företag utnyttjar invandrarfamiljer för ekonomisk 

vinning. Föräldrarna i studien uttrycker dock att assistansbolagen hjälpt dem mycket i 

kontakterna med myndigheter och med ansökningar. Det faktum att familjerna får hjälp att 

tillvarata sin och sitt barns rättigheter är givetvis positivt, då det på grund av okunskap om 

systemet och språksvårigheter, som vi tagit upp tidigare, kan vara svårare för 

invandrarfamiljer att ta tillvara sina rättigheter i Sverige och få den hjälp de behöver, något 

som även påvisas i studier (Sjöberg, SOU 1998:139; Bohlin, 2001). Får de hjälp med detta 

kan det leda till en inkludering i samhällssystemet. Det kan dock även finnas en baksida 
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kopplat till exkludering då familjerna hamnar i en beroendeställning gentemot bolagen och då 

de inte integreras fullt ut i samhällssystemet. Sheppard (2006) menar att den sociala 

exkluderingen kan leda till ett utanförskap. Assistanssystemet kan vara ett exempel på ett 

system som riskerar att skapa detta utanförskap. Det kan även kopplas till Rønning´s (2007) 

beskrivning av den strukturella makten då det framkommit av intervjuerna i studien att 

assistanssystemet kan vara en bidragande orsak till att invandrare hamnar i en underordnad 

maktposition.  
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6.0 Slutsatser och diskussion 
Under detta avslutande avsnitt kommer studiens slutsatser att diskuteras och kopplas till 

tidigare forskning. Slutsatserna kommer även att sättas i relation till vad de får för 

konsekvenser för socialt arbete. Diskussionen kring slutsatserna kommer att följa den 

tematisering som varit genomgående för hela studien och kommer att bindas ihop i ett 

avslutande resonemang, där det även kommer ges ett antal uppslag till vidare forskning i 

ämnet. 

6.1 Den dubbla utsattheten 

Slutsatsen utifrån detta tema är att det innebär en dubbelt utsatt position i samhället att vara 

förälder till ett funktionsnedsatt barn och samtidigt vara invandrare, då det upplevs som 

svårare att söka hjälp och stöd samt att ta tillvara sina rättigheter som medborgare när en 

individ tillhör båda kategorierna. Detta bekräftas utifrån den intersektionella analysen (se; 

Mattson, 2010; Allwood, 2000; Lindqvist, 2007) som visar att vissa egenskaper, som upplevs 

vara vanligt förekommande hos invandrargruppen, såsom bristande språkkunskaper, okunskap 

om systemet samt olika perspektiv och värderingar, kan förstärka den emotionella påverkan 

det kan innebära att ha ett funktionsnedsatt barn samt de omfattande myndighetskontakter det 

ofta innebär. Att vara förälder till ett funktionsnedsatt barn och att vara invandrare kan inte 

enbart ses som separata fenomen, vilket kan kopplas till Bohlins (2001) studie där författaren 

menar att det är två olika utsattheter som kan förstärka varandra. Socialarbetare och 

myndigheter bör vara lyhörda för att uppmärksamma den dubbla utsattheten, detta för att 

försöka stärka gruppen och för att undvika att utsattheten förstärks genom strukturella 

maktförhållanden. Exempel på sådana maktstrukturer är komplexa hjälpsystem och 

myndigheter som kräver en förhållandevis stor kunskap både om systemet samt i språket för 

att helt och hållet kunna ta tillvara sina medborgerliga rättigheter. Om inte den undersökta 

gruppen får tillräcklig och anpassad information, samt stöd och vägledning i dessa system 

riskerar det att leda till en exkludering från viktiga samhällssystem, vilket i sin tur kan 

förstärka den dubbla utsattheten både för föräldrarna samt för deras funktionsnedsatta barn. 

En viktig slutsats som framkommer ur empirin är dock att den undersökta gruppen inte på 

något sätt är homogen, utan att det finns en rad skillnader kopplat till exempelvis 

socioekonomisk bakgrund, klass, genus etcetera som påverkar hur stor utsattheten är. Hur 

dessa kategorier påverkar och i vilken omfattning är inte denna studies ambition att besvara, 

klart står dock att de har betydelse för hur utsattheten artar sig, något som även bekräftas av 

forskning (se; Bohlin 2001, Eisenhower & Blacher, 2006) som menar att andra perspektiv 

måste beaktas. 

 

6.2 Synen på funktionsnedsättningar 

Studiens slutsatser utifrån temat är att individens kulturella bakgrund påverkar hur denne ser 

på funktionsnedsättningar, vilket har betydelse i processen att söka hjälp och stöd för ett 

funktionsnedsatt barn. Utifrån tidigare forskning och studiens resultat upplevs detta, i större 

omfattning, komma till uttryck när invandrare kommer i kontakt med systemet, då deras syn 

på barnets funktionsnedsättning i större omfattning, jämfört med svenska familjer, skiljer sig 

från de lagar och värderingar som det svenska systemet bygger på. Detta medför att föräldrar 

med invandrarbakgrund hamnar i en underordnad maktposition då tolkningsföreträdet i synen 

på funktionsnedsättningar ligger hos samhällets företrädare, vars syn i stor omfattning baseras 

på Sveriges lagar (bl.a. LSS). För att få hjälp tvingas föräldrar med invandrarbakgrund att 

förhålla sig till lagen och myndigheternas perspektiv, vilket kan bryta mot internaliserade 

värderingar och synen på funktionsnedsättningar som föräldrarna bär med sig. Dock är 

förklaringsmodellen inte så enkel som att olikheter i synen på funktionsnedsättningar endast 

kan förklaras utifrån föräldrarnas etniska och kulturella bakgrund. Bohlin (2001) menar 

utifrån sin studie att synen på funktionsnedsättningar ofta skiljer sig åt mellan människor med 
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samma kulturella bakgrund, då tidigare erfarenheter som exempelvis möten med läkare 

påverkar individens syn på funktionsnedsättningar. Synen på funktionsnedsättningar är en 

viktig faktor som påverkar hur människor upplever samhällets insatser och möjligheter för 

den funktionsnedsatte individen att utvecklas och delta i samhällslivet. Om synen på 

funktionsnedsättningar skiljer sig i mötet mellan föräldrar och samhällets företrädare, finns 

det risk för att missuppfattningar uppstår samt att parterna i mötet riskerar att tala förbi 

varandra. För att minska den underordnade maktposition som invandrare befinner sig i när det 

gäller processen att söka hjälp och stöd för sitt funktionsnedsatta barn, kan ett steg vara att 

utbilda socialarbetare och professionella för att öka förståelsen för hur människor med annan 

kulturell bakgrund kan se på funktionsnedsättningar. Något som även stöds av Welterin och 

LaRue (2007) gällande invandrarföräldrar till barn med autism. En ökad medvetenhet om vad 

olika syn på funktionsnedsättningar kan leda till, kan göra att informationen kan anpassas på 

ett bättre sätt utifrån föräldrarnas förutsättningar samt att socialarbetaren i mötet kan bli mer 

lyhörd och uppmärksamma dessa skillnader. 

 

6.3 Samhället och systemet 

En slutsats utifrån studiens empiri, som även bekräftas av tidigare forskning (Bohlin, 2001; 

Sjöberg SOU 1998:139; Blacher & Widaman 2004), är att språket är en viktig faktor gällande 

hur väl man kan tillgodogöra sig kunskap och information om och från samhället. 

Informanterna i studien är överens om att det svenska välfärdsystemet är komplext och 

svårbegripligt med många olika kontakter som det inte är lätt att hålla isär. Språksvårigheter i 

kombination med bristande kunskap om hur samhällsystemet fungerar, leder till att invandrare 

med funktionsnedsatta barn riskerar att hamna i en underordnad position gentemot samhället, 

då de har svårt att tillvarata sina medborgerliga rättigheter, vilket förstärker utsattheten det 

innebär att inte ha kunskap om språket eller systemet. Att inte kunna ta tillvara sina rättigheter 

är en del i den sociala exkluderingen, vilken förstärks av språksvårigheter, okunskap om 

samhället samt eventuella svårigheter kopplat till migrationsprocessen, och riskerar att fjärma 

invandrare från samhällsinsatser som de har rätt till. En rad studier (se: Bohlin, 2001, Sjöberg 

SOU:48, Dyches et al, 2004) bekräftar även bilden av att det är svårare för invandrare att 

navigera i samhället och få rätt hjälp. Informationen som ges från samhället är centralt för att 

människor med invandrarbakgrund som har funktionsnedsatta barn ska kunna förstå systemet 

och för att möjliggöra för dem att ta tillvara sina och sina barns rättigheter. I studien framgår 

det att både professionella och föräldrar är eniga om informationens betydelse och de 

professionella menar att den måste anpassas särskilt till gruppen invandrare. Dock uppger 

föräldrarna att informationen de fått huvudsakligen kommer från vänner och bekanta samt att 

hjälpen de fått att söka insatser till stor del kommit från assistansbolag. Att generalisera 

utifrån den bilden som ges av föräldrarna är svårt men upplevelserna vittnar om att samhället 

inte har nått fram med tillräcklig information i detta fall. Att föräldrarna ändå fått hjälp är 

naturligtvis positivt men faktum kvarstår att hjälpen till stor del kommit från andra än 

myndigheterna själva. Att utveckla informationen och göra den tillgänglig samt utöka hjälpen 

till gruppen invandrarföräldrar med funktionsnedsatta barn, torde vara en viktig 

utvecklingspunkt att ta fasta på för att se till att människor undgår social exkludering och 

stärka dem i att kunna ta tillvara sina rättigheter.   

  

6.4 Mötet mellan familjen och samhällets företrädare 

Slutsatserna utifrån temat visar på att uppfattningarna kring mötet till stor del skiljer sig åt 

beroende på vilken grupp av informanter som tillfrågas. Föräldrarna och en av 

assistansbolagsföreträdarna förmedlar en mer negativ bild av mötet med myndigheter och har 

även upplevt känslor av diskriminering. Handläggarna och den andre 

assistansbolagsföreträdaren upplever mötet som mer positivt men reflekterar även över att de 

stött på beskyllningar kring diskriminering. Detta är som nämnts i analysen ett svårt ämne och 
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någonting som är svårt att dra några konkreta slutsatser om i studien. Minst lika viktigt som 

att dra några slutsatser är dock att konstatera att dessa upplevelser förekommer och att 

diskrimineringen av invandrare även uttrycks som en realitet i mötet med myndigheter. Dessa 

känslor kan få negativa konsekvenser för mötet mellan myndigheter och invandrare och för 

relationen dem emellan, då det kan leda till motsättningar och motstånd mellan myndigheter 

och föräldrar med invandrarbakgrund. Vissa studier (se; Sjöberg SOU 1998:139, Bohlin, 

2001, Osman, 2006) menar även att det förekommer en strukturell diskriminering gentemot 

invandrare eller att gruppen särbehandlas, något som bör undersökas vidare. En möjlig 

förklaring till känslorna av diskriminering, utifrån denna studie, kan ligga i skillnader i 

perspektiv och svårigheter att nå fram i mötet. Även här kan språksvårigheter vara en barriär 

som ställer till problem för handläggare och professionella att förmedla det dem vill. Bohlin 

(2001) menar även att det finns risk för att invandrarfamiljer tillskrivs större resurser än de 

egentligen har eller att de felbedöms i mötet, något som analyserats utifrån stereotypa bilder 

av invandrare (se; Jönhill 2012, Allwood, 2000). Utifrån detta resonemang är det viktigt att 

professionella inte överför stereotypa bilder i mötet med invandrare och att mötet präglas av 

en stor lyhördhet inför den enskildes behov och den situation denne befinner sig i. Studien 

visar även att det finns strukturella maktförhållanden i mötet med myndigheter, vilket 

handläggare måste vara medvetna om och försöka skapa ett möte som präglas av lika villkor. 

Om dessa strukturer inte tas i beaktande kan även detta leda till känslor av att bli förminskad i 

mötet och eventuellt till känslor av diskriminering, då invandrarföräldrar med 

funktionsnedsatta barn riskerar att befinna sig i en särskild utsatt situation, vilket ytterligare 

ökar vikten av att vara extra lyhörd inför deras behov.   

 

6.5 Personlig assistans och assistansbolagens roll 
Slutsatsen utifrån temat personlig assistans och assistansbolagens roll är att insatsen är 

komplex och kan leda till en rad olika förutsättningar för invandrarfamiljer med 

funktionsnedsatta barn, beroende på vilka förutsättningar familjen har. De professionellas syn 

på detta är att fler invandrare arbetar som assistenter åt sina barn, jämfört med svenska 

familjer, ett förhållande som kan leda till social exkludering i och med att de utestängs från 

den reguljära arbetsmarknaden. Något som, om det fortgår under en längre tid, skulle kunna 

jämföras med en långtidsarbetslöshet. Det innebär även en komplex situation där föräldrar blir 

beroende av sina barns funktionsnedsättning för att försörja sig. Anledningar till detta 

förhållande är dels svårigheter för invandrare att komma in på arbetsmarknaden, vilket ökar 

benägenheten att arbeta som assistenter, samt en kulturell skillnad där föräldrarna känner en 

skyldighet att själva ta hand om sina barn. Området är i stora drag outforskat och det finns få 

studier som belyser personlig assistans utifrån etniska och kulturella perspektiv (Nikku, 

2005). Denna studie ger dock vissa antydningar till möjliga förklaringsmodeller. 

Assistanssystemet riskerar, som vi visat i analysen utifrån exkludering och inkludering, att 

exkludera invandrare från samhället, då de genom att arbeta som assistenter åt sina barn 

exkluderas från den reguljära arbetsmarknaden, samt då det är svårare att ha en fullgod inblick 

i hur assistansen fungerar. Studier (se; Kabell-Kjaer, 2007, Nikku 2007) visar att det kan vara 

en tung arbetsmiljö att arbeta som assistent, att det kan vara ensamt samt att arbetsmiljön till 

stor del är avhängig en välfungerande arbetsgrupp. En slutsats utifrån ovanstående 

resonemang är att invandrare riskerar att hamna i en ensam och utsatt situation som 

anhörigassistent, dels på grund av en exkludering från arbetsmarknaden som kan vara svår att 

bryta och dels på grund av en tung arbetsmiljö, där avlastning saknas och där det kan vara 

svårt att ta in utomstående. Assistansföreträdare 1 ger en förklaring till detta och menar att det 

grundar sig i kulturella värderingar där det finns en ovilja att ta in andra människor i sitt hem, 

samt på grund av att det kan vara svårare att ta in vikarier då familjen i sådana fall förlorar 

inkomst. Dessa upplevelser redogörs för utifrån vissa utsagor från studiens informanter samt 

utifrån analysen och bekräftas till viss del av tidigare forskning (Hajko, 2011). Studien visar 
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även att det finns en ökad risk för invandrarföräldrar att utnyttjas av assistansbolag, om de 

saknar kunskaper om det svenska systemet samt om språket. Detta gör det svårare att hävda 

sig gentemot bolagen och gör det är svårare att upptäcka felaktigheter. Den i stora delar 

oreglerade assistansmarknaden kan därför bli en fälla för invandrare, då de riskerar att hamna 

hos oseriösa bolag. Den nyligen omtalade assistanshärvan gällande bolaget ATS-assistans, 

som särskilt inriktat sig mot invandrare och där en rad personer står åtalade för ekonomisk 

brottslighet, kan tas som ett exempel på det faktum att invandrare ses som en förtjänstfull 

grupp att inrikta verksamheten mot. (se; tidningsartiklar i Nerikes Allehanda ”Här slår polisen 

till mot assistansbolaget”, 2012 samt ”17 personer åtalas i assistanshärvan”, 2013). Studien 

visar dock även att assistansbolagen kan spela en viktig roll för familjerna att tillvarata sina 

rättigheter och få hjälp och stöd i myndighetskontakter, vilket till viss del kan leda till en 

inkludering i samhället. Föräldrarna i studien menar att det skulle varit svårt att få hjälp utan 

assistansbolagen och analysen visar på att bolagen även kan tillföra familjerna mycket 

positivt. Sammanfattningsvis visar detta på brister och risker i assistanssystemet som riskerar 

att försätta invandrare i en utsatt position, vilket i slutändan även drabbar de 

assistansberättigade barnen. Det visar även att assistansbolagen har ett stort och viktigt ansvar 

gentemot invandrarfamiljer, för att se till att de får den information och stöd som de behöver. 

 

6.6 Avslutning och förslag på vidare forskning 

Studiens resultat visar att gruppen invandrarföräldrar som har barn med personlig assistans 

lever i en dubbel utsatthet som manifesterar sig på ett antal olika sätt. Betydelsen av att 

undersöka gruppen invandrare med personlig assistans i socialt arbete torde vara ganska 

grundligt beskriven i denna studie. Dels utifrån den förstudie som gjorts vilken visar att 

gruppen är förhållandevis stor, särskilt inom Örebro kommun och dels utifrån att forskning 

samt resultaten av denna studie tyder på att gruppen befinner sig i en utsatt position. Studier 

inom området är viktigt för att skapa en medvetenhet hos socialarbetare om gruppens 

utsatthet, samt om de förhållanden som gör att gruppen hamnar i en utsatt position i samhället. 

Utifrån studiens slutsatser och diskussion anser vi att det behövs mer forskning utifrån ett 

intersektionellt perspektiv, både på gruppen invandrarföräldrar med funktionsnedsatta barn, 

samt invandrare med funktionsnedsättningar överlag, då det finns förhållandevis få studier 

med denna utgångspunkt. Den intersektionella analysen har även visat sig vara användbar, då 

vi genom att belysa kategorierna i relation till varandra har kunnat problematisera studiens 

resultat och anser oss ha skapat en djupare förståelse för den undersökta gruppen. Resultaten 

av studien visar att kategorier som socioekonomisk status och utbildningsnivå bör undersökas 

vidare, men även andra kategorier så som genus och socioekonomisk status kan bidra till en 

ytterligare förståelse för vilka maktstrukturer som påverkar gruppen. Även då det gäller 

insatsen personlig assistans kan flera farhågor anas, vilket analysen om social exkludering och 

inkludering tyder på. Studier som behandlar personlig assistans kopplat till etnicitet och kultur 

är viktiga, då denna studie kunnat visa på att det eventuellt råder särskilda förutsättningar för 

invandrare kopplat till insatsen personlig assistans. Förhoppningen är att studien kunnat bidra 

till att väcka tankar och funderingar om de förutsättningar som möter invandrarföräldrar med 

funktionsnedsatta barn i Sverige, samt bidra till att ge uppslag på fortsatt forskning inom 

området för att i framtiden bättre kunna tillgodose gruppens behov. 
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Bilaga 1 – Diagram över LSS-insatser 
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Bilaga 2 – Sammanställning av litteratursökning 
Studiens namn Databas Sökord Träffar 

Anhöriganställning, en fälla eller 

en möjlighet? 

Diva etnicitet, personlig assistent 1 

”I vårt land finns inte ordet 

handikapp” – Invandrare med barn 

med funktionshinder berättar 

Google Scholar invandrare, personlig assistans, 

forskning 

952 

”Man måste mötas på vägen på 

något sätt”
2
 

Diva funktionsnedsättningar, 

upplevelser 

30 

Mothers of young adults with 

intellectual disability: multiple 

roles, ethnicity and well-being 

Summon functional disability, ethnicity 1638 

Personlig assistans - En 

inventering av forskningsläget 

Socialstyrelsen personlig assistans 189 

Personlig assistans – ett ”krets”-

lopp? 

Diva personlig assistans 64 

Personlig assistans som yrke Google invandrare, personlig assistans, 

forskning 

8 

Serving the needs of immigrant 

families of children with autism 

Summon immigrants, disability, aid 270 

 

Tabellen ovan visar hur forskningen som använts i studien har hittats. De studier som inte 

finns med i tabellen ovan har hittats genom att granska referenslistor i ovanstående studier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Studien används inte i detta arbete men referenslistan har granskats för att finna vidare forskning, vilket är 

anledningen till att den står med i sammanställningen. 
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Bilaga 3 – Informationsblad till familjerna 
 

Hej! 

Tack för att vi fått möjlighet att kontakta er och berätta mer om vår studie! Vi hoppas att ni 

tycker det verkar intressant och spännande! 

 

Vi är två socionomstudenter från Örebro universitet som håller på att skriva en C-uppsats 

inom socialt arbete som kommer att behandla specifika aspekter inom LSS-området. Intresset 

för funktionsnedsättningar kommer av att vi båda arbetat och arbetar med människor som har 

olika typer av funktionsnedsättningar. För att avgränsa studien har vi valt att inrikta den på 

föräldrar till barn som har insatsen personlig assistans. Vi tycker det är viktigt att lyfta fram 

föräldrarnas upplevelser för att kunna öka förståelsen för deras situation samt vad de anser 

vara viktigt i mötet med myndigheter och assistansbolag. Under utbildningens gång har 

etniska och kulturella perspektiv varit återkommande för att öka förståelsen för den mångfald 

av kulturer och människor med olika bakgrunder som finns i det svenska samhället. Därför 

vill vi fokusera studien på föräldrar med utomnordisk bakgrund som har barn med insatsen 

personlig assistans.  

Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar med utomnordisk bakgrund, som har ett eller 

flera barn med insatsen personlig assistans upplever sin situation i processen att söka hjälp 

och stöd, dels utifrån er som föräldrar och ert perspektiv och dels utifrån ett 

myndighetsperspektiv. Att undersöka vad ni anser vara centralt i detta tror vi kan ge viktig 

kunskap och förståelse kring er situation och samt era upplevelser av mötet med myndigheter 

och assistansbolag.  

Vi vill genomföra studien genom att intervjua dig/er som är föräldrar med utomnordisk 

bakgrund, som har ett eller flera barn med insatsen personlig assistans. Intervjuerna kommer 

att beröra bland annat mötet med myndigheter, hur man ser på processen att söka hjälp och 

stöd samt vad det innebär att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättningar. Vi vill 

också undersöka om dina/era erfarenheter och din etniska bakgrund har påverkat mötet med 

myndigheter och assistansbolag. Vi beräknar att intervjuerna tar cirka 1 timme att genomföra 

och intervjuerna kan hållas hemma hos dig/er eller på annan plats om ni föredrar det. För att 

underlätta för oss att sammanställa materialet som intervjuerna kommer att ge skulle vi vilja 

be om er tillåtelse att spela in intervjuerna. Ljudupptagningarna kommer givetvis att tas bort 

efter studien är klar och kommer inte att användas i något annat syfte än att under lätta för oss 

att sammanställa materialet.  

Intervjuerna kommer att vara den huvudsakliga fokusen för studien för att kunna fånga 

upplevelser av mötet mellan myndigheter och föräldrar och kommer at vara en 

grundförutsättning för möjligheten att genomföra studien.  

Studien kommer att följa de forskningsetiska riktlinjer som gäller i Sverige. 

Sammanfattningsvis handlar de om att din medverkan är frivillig och att du när som helst kan 

välja att avsluta din medverkan i studien. Du skall även informeras om studiens syfte och 

genomförandet av den, vilket detta brev är en del av. Den information som vi hämtar in 

kommer att avidentifieras i studien så att det inte går att känna igen vem som deltagit och 

information samt kontaktuppgifter kommer att behandlas med försiktighet. Information och 

kontaktuppgifter kommer inte heller att lämnas ut till någon annan och de kommer enbart att 

användas för denna studie. 

Vi kommer att kontakta er via telefon ungefär tre dagar efter att ni fått detta brev.  
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Vi hoppas att du/ni tycker att det vore intressant att vara en del i denna studie och hoppas att 

få ta del av era erfarenheter och upplevelser.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Jens Damgaard & Karl Alm 
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Bilaga 4 – Informationsblad till handläggare och assistansbolagsföreträdare 
 

Hej! 

Tack för att vi fått möjlighet att kontakta dig och berätta mer om vår studie! Vi hoppas att du 

tycker det verkar intressant och spännande! 

Vi är två socionomstudenter från Örebro universitet som håller på att skriva en C-uppsats 

inom socialt arbete som kommer att behandla specifika aspekter inom LSS-området. Intresset 

för funktionsnedsättningar kommer av att vi båda arbetat och arbetar med människor som har 

olika typer av funktionsnedsättningar. För att avgränsa studien har vi valt att inrikta den på 

föräldrar till barn som har insatsen personlig assistans. Vi tycker det är viktigt att lyfta fram 

föräldrarnas upplevelser för att kunna öka förståelsen för deras situation samt vad de anser 

vara viktigt i mötet med myndigheter och assistansbolag. Under utbildningens gång har 

etniska och kulturella perspektiv varit återkommande för att öka förståelsen för den mångfald 

av kulturer och människor med olika bakgrunder som finns i det svenska samhället. Därför 

vill vi fokusera studien på föräldrar med utomnordisk bakgrund som har barn med insatsen 

personlig assistans. För att kunna få en större och mer heltäckande bild vill vi även intervjua 

människor som arbetar på assistansbolag samt LSS-handläggare för att få fler perspektiv. 

Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar med utomnordisk bakgrund, som har ett eller 

flera barn med insatsen personlig assistans upplever sin situation i processen att söka hjälp 

och stöd, dels utifrån föräldrarnas samt utifrån ett assistansbolags- och myndighetsperspektiv. 

Att undersöka vad du anser vara centralt i detta tror vi kan ge viktig kunskap och förståelse 

kring föräldrarnas situation. 

Vi vill genomföra studien genom att intervjua föräldrar med utomnordisk bakgrund, som har 

ett eller flera barn med insatsen personlig assistans samt dig som arbetar på ett assistansbolag 

eller som LSS-handläggare. Intervjuerna kommer att beröra bland annat mötet med 

myndigheter, hur man ser på processen att söka hjälp och stöd samt upplevelsen att vara 

förälder till ett barn med funktionsnedsättningar. Vi vill också undersöka dina erfarenheter 

kring att möta människor med annan etnisk bakgrund och om det har eller kan påverka mötet 

med myndigheter och assistansbolag. Vi beräknar att intervjuerna tar cirka 1 timme att 

genomföra och intervjuerna kan hållas på din arbetsplats eller på annan plats om du föredrar 

det. För att underlätta för oss att sammanställa materialet som intervjuerna kommer att ge 

skulle vi vilja be om din tillåtelse att spela in intervjuerna. Ljudupptagningarna kommer 

givetvis att tas bort efter studien är klar och kommer inte att användas i något annat syfte än 

att under lätta för oss att sammanställa materialet.  

Intervjuerna kommer att vara den huvudsakliga fokusen för studien för att kunna fånga 

upplevelser av mötet mellan myndigheter och föräldrar och kommer at vara en 

grundförutsättning för möjligheten att genomföra studien.  

Studien kommer att följa de forskningsetiska riktlinjer som gäller i Sverige. 

Sammanfattningsvis handlar de om att din medverkan är frivillig och att du när som helst kan 

välja att avsluta din medverkan i studien. Du skall även informeras om studiens syfte och 

genomförandet av den, vilket detta brev är en del av. Den information som vi hämtar in 

kommer att avidentifieras i studien så att det inte går att känna igen vem som deltagit och 

information samt kontaktuppgifter kommer att behandlas med försiktighet. Information och 

kontaktuppgifter kommer inte heller att lämnas ut till någon annan de kommer enbart att 

användas för den här studien  

Vi hoppas att du tycker att det vore intressant att vara en del i denna studie och hoppas att få 
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ta del av dina erfarenheter och upplevelser.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Jens Damgaard & Karl Alm 
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Bilaga 5 – Intervjuguide, föräldrarna 

 
Steg 1 – Introduktion 

- Inledning samt presentation av oss och vilka vi är. 

- Presentation av studiens syfte, varför vi genomför den samt information utifrån de 

etiska principerna 

 

Steg 2 – Bakgrund, vilka är informanterna?  

- Kan ni berätta kort om vilka ni är? 

- Hur länge har ni/du bott i Sverige? 

- Hur kommer det sig att ni kom till Sverige? Har du/ni familj eller släkt i Sverige? 

- Är barnet/barnen födda i Sverige? 

- Vad pratar ni för språk i hemmet? 

- Vad är viktigt för er i familjen? Målsättningar? Arbete – skola? 

- Har du/ni någon kontakt med hemlandet? 

- Religionens betydelse i vardagen?  

- Nätverk?  

Steg 3 – Intervju utifrån studiens frågeställningar med specificerade frågor under varje 

frågeställning 

Hur ser familjer, handläggare och assistansbolag på funktionsnedsättning och finns det 

skillnader i synen på funktionsnedsättning? Hur påverkar synen på 

funktionsnedsättning familjen och deras situation? 

- Kan du/ni berätta lite om ert barn? 

- Kan du/ni berätta om barnets funktionhinder? 

- Vad tänkte du/ni när ni fick reda på att ditt/ert barn har ett funktionsnedsättning? 

- Vad har ert barn och hans/hennes funkthionshinder inneburit för din/er vardag?  

- planering 

- avlastning 

- arbete 

- ekonomi 

- Kan ni berätta om hur relationen till vänner och släkt påverkats? 

- Hur har släkt och vänner reagerat på ert barns funktionsnedsättning? 

- stöd och avlastning 

- omgivningens syn på funktionsnedsättning 

- Hur ser ni på ert barns framtid? 

 - Hur ser det ut när han/hon är vuxen? – visioner 

- Tror du/ni att det hade varit annorlunda att ha ett barn med funktionsnedsättning i ert 

hemland? Om ja, på vilket sätt? 

Hur upplevs processen att söka hjälp och stöd utifrån de behov som funktionshindret 

innebär och vilka svårigheter kan tänkas uppstå i den processen? 

 

- Vilka kontakter har du/ni haft utanför familjen för att få stöd och hjälp med ditt/ert 

barn? 

-Hur har ni kommit i kontakt med dessa? – ge exempel 
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- Hur har du/ni fått reda på om hur ni har kunnat få stöd? 

-Hur har informationen upplevts? – ge exempel 

-Vart har ni fått informationen infrån?  

-Har den varit lättillgänglig? 

- Vilket stöd har ni fått från samhället? 

- Hur upplever du/ni det stödet? 

- Tycker ni att ni har fått den hjälp ni behöver? 

- Har ni som föräldrar blivit erbjudna hjälp och stöd? – (i föräldrarrollen) 

- exempel på stöd? 

- Hur har stödets upplevts? 

- Upplever ni att er (etniska/kulturella) bakgrund påverkat er/dig när ni sökt stöd för ert 

barn? 

- har ni stött på problem? – exempel 

- Hur skulle ni önska att processen att söka hjälp och stöd skulle fungera? 

 

Hur upplevs mötet mellan vård- och hjälpinstanser och familjer med utomnordisk 

bakgrund, där någon familjemedlem har insatsen personlig assistans och vilka aspekter 

anses viktigt i mötet? 

 

- Hur har ni upplevt mötet med tidigare nämnda samhällskontakter? 

- Exempel? 

- Har ni upplevt att de förstått er situation? 

- Hur upplever ni att ni blivit behandlade? 

- Exempel? 

- Upplever ni att ni blivit lyssnade på? 

- Upplever ni att ni har blivit behandlade annorlunda på grund av er bakgrund?  

- Har ni upplevt några för eller nackdelar på grund av er bakgrund? 

- Exempel? 

- Vad tycker ni är viktigt i mötet? 

-Hur skulle du/ni vilja bli bemötta? 

- Upplever ni att det skett missförstånd, att ni sett olika på saker än exempelvis hand-

läggare och sjukvårdspersonal? 

- Upplever du/ni att handläggare, sjukvårdspersonal etcetera förstår er situation och era 

behov? 

- utifrån barnets behov 

- utifrån era behov som föräldrar 

- Hur upplever ni att handläggare, sjukvårdspersonal etcetera ser på er som föräldrar? 

-Resurs, tillgång? 

-tar de hänsyn till era åsikter? 

-Tycker ni att ni blir respekterade? 

-Tycker ni att ni blir respekterade utifrån er bakgrund? 

- Upplevs det som att det finns skillnader i bemötande mellan handläggare och assi-

stansbolag? 
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Bilaga 6 – Intervjuguide, handläggare och assistansbolagsföreträdare 

 
Steg 1 – Introduktion 

- Inledning samt presentation av oss och vilka vi är. 

- Presentation av studiens syfte, varför vi genomför den samt information utifrån de 

etiska principerna 

 

Steg 2 – Bakgrund, vilka är informanterna?  

- Kan du berätta kort om dig själv och din bakgrund? 

- Erfarenhet? 

- Tidigare yrken? 

- Nuvarande yrke och arbetsuppgifter? 

- Får ni någon särskild utbildning kring mötet med familjer som har en annan kultur, et-

nicitet? 

- Anser du att sådan utbildning är nödvändig? 

- Hur ser ni på invandrarfamiljer med barn med funktionsnedsättning och deras situat-

ion? 

-Ser den annorlunda ut jämfört med svenska familjer med funktionshindrade barn? 

 

Steg 3 – Intervju utifrån studiens frågeställningar med specificerade frågor under varje 

frågeställning 

Hur ser familjer, handläggare och assistansbolag på funktionsnedsättning och finns det 

skillnader i synen på funktionsnedsättning? Hur påverkar synen på 

funktionsnedsättning familjen och deras situation? 

- Hur ofta träffar ni invandrarföräldrar med barn med funktionsnedsättning? 

- Hur tror du att situationen ser ut för dessa familjer? 

- Vilken syn har du på funktionsnedsättning? 

-Tror du att din syn på funktionsnedsättning skiljer sig något från föräldrarnas syn? 

Isåfall, på vilket sätt? 

- Vad tror du att barnets funktionsnedsättning innebär för föräldrarna och deras vardag?  

- planering 

- avlastning 

- arbete 

- ekonomi 

- Tror du att situationen ser annorlunda ut för föräldrar med invandrarbakgrund? 

- Hur tror du att familjens sociala situation ser ut? 

- Hur har släkt och vänner reagert på barnets funktionsnedsättning? 

- stöd och avlastning 

- omgivningens syn på funktionsnedsättning 

- Hur upplever du att det är att ha ett funktionshindrat barn och samtidigt vara invand-

rare i Sverige? 

- Tror du att synen på funktionsnedsättning skiljer sig mellan olika etniska/kulturella 

bakgrunder? 

-Om ja, i så fall på vilket sätt? 
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Hur upplevs processen att söka hjälp och stöd utifrån de behov som funktionshindret 

innebär och vilka svårigheter kan tänkas uppstå i den processen? 

 

- Hur upplever du att informationen kring samhällets insatser till invandrarfamiljer ser 

ut? 

-Hur har informationen upplevts? – ge exempel 

-Är den lättillgänglig?  

-Är den anpassad för denna målgrupp? 

- Hur upplever du stödet som ges till familjer med invandrarbakgrund? 

-exempel 

- Tycker du att familjerna får den hjälp de behöver? 

- Har upplever ni att stödet till föräldrar ser ut, får de det stöd som de behöver? – (i för-

äldrarollen) 

- exempel på stöd? 

- Hur har stödets upplevts? 

- Upplever du att (etniska/kulturella) bakgrund påverkat dig i mötet och tror du att det 

påverkar familjerna i deras process att få stöd och hjälp från samhället? 

- har ni stött på problem? – exempel 

- Hur anser du att processen att söka hjälp och stöd för dessa familjer fungerar? 

- Hur tror ni att familjerna upplever processen att söka hjälp och stöd? 

- Tror ni att de upplever att deras bakgrund (etniska/kulturella) har en påverkan på pro-

cessen? 

- Tror du att det är svårare för människor 

 

Hur upplevs mötet mellan vård- och hjälpinstanser och familjer med utomnordisk 

bakgrund, där någon familjemedlem har insatsen personlig assistans och vilka aspekter 

anses viktigt i mötet? 

 

- Hur har du upplevt mötet med familjer med invandrarbakgrund? 

- Exempel? 

- Upplever du att du vid mötet fått förståelse för deras situation? 

- Upplever du att du behandlat familjerna likadant som svenska familjer? 

- Har mötena på något sätt skiljt sig från möten med svenska familjer? 

-På vilket sätt har det skiljt sig? 

- Har något varit svårare eller lättare jämfört med möten med svenska familjer? 

- Exempel? 

- Vad tycker ni är viktigt i mötet med familjerna? 

-Hur tror du att familjerna vill bli bemötta? 

- Upplever du att det skett missförstånd, att ni sett olika på saker jämfört med familjer-

na? 

- Upplever du att du har en god förståelse för familjernas situation och behov? 

- utifrån barnets behov 

- utifrån era behov som föräldrar 

- Upplever du några svårigheter i mötet med invandrarfamiljer? 
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- Tror du att föräldrarna upplever skillnader i hur de blir bemötta jämfört med svenska 

familjer? 

- Hur upplever du att handläggare, sjukvårdspersonal etcetera ser på föräldrarna? 

-Resurs, tillgång? 

-tar de hänsyn till era åsikter? 

-Tycker du att deras åsikter blir respekterade? 

-Tycker du att de blir respekterade utifrån sin bakgrund? 

- Upplevs det som att det finns skillnader i bemötande mellan handläggare och assi-

stansbolag? 

 


