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Sammanfattning 
 
Titel: Våga möta den förbjudna sorgen – En kvalitativ studie om hur verksamhetssamordnare 
arbetar med skuld och skam hos föräldrar till deltagare inom daglig verksamhet 
 
Författare: Jhon Larsson och Felicia Ohlin 
 

Syftet med studien var att, utifrån verksamhetssamordnares perspektiv, belysa skuld- och 
skamkänslor hos föräldrar vars barn har en funktionsnedsättning och omfattas av LSS-insatsen 
daglig verksamhet. Vidare utforska hur skuld och skam hos föräldrar inför sitt funktionsnedsatta 
barn påverkar arbetet för verksamhetssamordnare inom daglig verksamhet. Vi har använt oss 
av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer för att samla in data. För att analysera 
resultatet har vi använt oss av socialkonstruktivismen som teoretiskt perspektiv samt klienten 
är expert och duellerande verkligheter som tillförande teorier. Ur resultatet framkommer det att 
skuld- och skamkänslor återfinns hos en del föräldrar gentemot sitt barn med en 
funktionsnedsättning inom daglig verksamhet. Vidare framkom det att verksamhetssamordnare 
försöker ha en förståelse för de föräldrar som upplever dessa känslor. Arbetet fortsätter med 
olika hjälpmedel såsom samverkan med andra verksamhetssamordnare och chefer inom daglig 
verksamhet. Andra hjälpmedel som tydliggörande pedagogik underlättar även i arbetet. Vidare 
visar resultatet på att arbetet skall resultera i ett samarbete mellan verksamhetssamordnare och 
föräldrar. Slutligen visar resultatet att nyttjandet av öppna samtal mellan 
verksamhetssamordnare och föräldrar kan vända de skuld- och skamkänslor som återfinns till 
en framtidstro där hopp och möjligheter är i centrum. 
 
Nyckelord: Skuld, skam, sorg, föräldrar och daglig verksamhet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 
Title: Dare to face the forbidden sorrow – A qualitative study of how operation coordinators 
work with guilt and shame with parents to participant within daily activities 
 
Authors: Jhon Larsson and Felicia Ohlin 
 

The purpose of the study was to, from the perspective of the operation coordinators, highlight 
guilt- and shame in parents whose children have a disability and are covered by the LSS- 
effort daily activities. Furthermore, to explore how guilt in shame with parents in face of their 
disabled child affect the work for operations coordinators within daily activities. We have 
used a qualitative method with semi structured interviews to collect data. In order to analyze 
the result, we have used social constructivism as a theoretical perspective as well as the client 
is the expert and dueling realities as applying theories. From the result it emerges that guilt- 
and shame feelings are found within some parents towards their disabled children within daily 
activities. Further it emerged that operation coordinators try to have an understanding towards 
parents that experience these feelings. The work continues with different tools such as 
collaboration with other business coordinators and managers in daily activities. Other tools 
such as clarifying pedagogy also facilitate the work. Furthermore, the result shows that the 
outcome of the work lies in cooperation between operation coordinator and parents. Finally, 
the result shows that the use of open dialogue between operation coordinators and parents can 
result in a reversal of the guilt- and shame feelings towards a future were hope and 
opportunities are at center. 
 
Keywords: Guilt, shame, grief, parents and daily activities. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till de fem respondenter som tagit sin tid att medverka i studien. Er 
lärdom har gjort det möjligt att genomföra studien i hopp om att kunna sprida kunskap vidare. 
 
Vi vill adressera ett speciellt tack till vår handledare Alireza Moula för ditt tålamod och din 
stora vilja att på alla plan vägleda oss för att tillsammans uppnå uppsatta mål.  
 
Vi har gemensamt valt att skriva och tillsammans ta ansvar för samtliga delar av uppsatsen. 
 
Karlstad, 2018-06-12 
 
Jhon Larsson och Felicia Ohlin 
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1. Inledning 
 
Föräldrar till barn med funktionsnedsättning visar sig uppleva mer stress i vardagen samt är i 
större behov av stöd jämfört med andra föräldrar (Huus et al. 2017). Födseln av ett 
funktionsnedsatt barn tenderar att starta en sorgeprocess för föräldrarna eftersom det skadade 
barnet tränger undan önskan om drömbarnet som är friskt och perfekt mot hot och ångest (Fyhr 
2002). Funktionsnedsättningen kan vara en besvikelse och föräldrarna kan influeras av vad som 
kallas för den förbjudna sorgen (Fyhr 2002) där skuld och skam ligger till grund för dessa 
känslor. I väntan på barnets födsel inväntar föräldrarna känslan av att bli älskade av barnet som 
föräldrar. Efter barnets födsel med en funktionsnedsättning flyttas föräldrarnas önskan om att 
bli älskade till en förhoppning om att barnet med funktionsnedsättning en dag ska bli älskat för 
den person som barnet är. Vidare menar Fyhr (2002) att många föräldrar omedvetet sörjer 
barnet med funktionsnedsättning som om barnet inte överlevt förlossningen vilket är en skam 
eftersom barnet fortfarande lever.  
 
Inom den frivilliga LSS insatsen daglig verksamhet möter verksamhetssamordnare ständigt 
människor som önskar sysselsättning. Daglig verksamhet (SFS 1993:387) är en frivillig 
dagtidssysselsättning för personer med autism, utvecklingsstörning, andra neuropsykiatriska 
funktionshinder eller som under andra omständigheter fått en betydande eller bestående 
hjärnskada, som på grund av det inte har förmåga att yrkesarbeta. Daglig verksamhet ska ge 
personer något meningsfullt att göra under dagtid samt främja personlig utvecklig och 
delaktighet i samhället (Aspeflo 2010). Som verksamhetssamordnare inom daglig verksamhet 
föreligger ansvar att hitta en passande sysselsättning till de sökande (Aspeflo 2010). När 
verksamhetssamordnare söker efter en passande plats inom daglig verksamhet stöter 
verksamhetssamordnare ibland på föräldrar som är god man till sitt barn som önskar 
sysselsättning. Dessa föräldrar är mer känslomässigt inblandade och bär ofta på en obearbetad 
sorg som för verksamhetssamordnaren medför utmaningar (Aspeflo 2010). Sorgen som 
föräldrarna bär på kan resultera i skuld- och skamkänslor över barnets funktionsnedsättning 
(Fyhr 2002). När skuld- och skamkänslor framkommer startar verksamhetssamordnarens arbete 
för att komma underfund med hur känslorna skall hanteras (Anderson 1999). 
Verksamhetssamordnare skall kämpa för en framtid tillsammans med både föräldrar och 
deltagare där arbetet har fokus på att gå från sorg till hopp. Verksamhetssamordnarens arbete 
skall alltså riktas mot en framtid där ett samarbete mellan verksamhetssamordnare, föräldrar 
och deltagare skapar framtidstro och möjligheter som skall vara i fokus istället för skuld- och 
skamkänslor (Anderson 1999). 
 
Slutligen har vi utifrån våra egna erfarenheter inom LSS-insatsen daglig verksamhet (SFS 
1993:387) valt att undersöka hur verksamhetssamordnare arbetar med samt hanterar situationer 
där föräldrar påvisar skuld och skam gentemot sitt funktionsnedsatta barn. Att skuld och skam 
påvisas hos föräldrar inom LSS är ett område som det tidigare forskats om. Skuld- och 
skamkänslor inom daglig verksamhet kan grundas i fördomar som finns mot 
funktionsnedsättningar, men även mot de sysselsättningar som kan beviljas inom daglig 
verksamhet (Kayama & Haight 2014). Tidigare forskning visar även på att skuld- och 
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skamkänslor är en problematik som återfinns både i Sverige (Benderix 2007) men även 
internationellt (Pickl 2008).  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Att, utifrån verksamhetssamordnares perspektiv, belysa skuld- och skamkänslor hos föräldrar 
vars barn har en funktionsnedsättning och omfattas av LSS-insatsen daglig verksamhet.  
 
1. Vad är verksamhetssamordnares upplevelser av skuld och skam hos föräldrar till deltagare 
inom daglig verksamhet?  
 
2. Hur arbetar verksamhetssamordnare med föräldrar som upplever skuld och skam? 
 
3. Vad skall verksamhetssamordnares arbete med föräldrar som upplever skuld och skam 
resultera i? 
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1.2 Avgränsningar 
 
Endast verksamhetssamordnare inom LSS-insatsen daglig verksamhet har intervjuats inför 
studien då det är inom daglig verksamhet vi valt att lägga vårt fokus. Föräldrar samt barnens 
egna upplevelser, perspektiv och resultat behandlas ej i denna studie. 
 

1.3 Centrala begrepp 
 
Den förbjudna sorgen - Avser föräldrar som inte har accepterat eller har svårigheter i att 
acceptera att de fått ett barn med funktionsnedsättning och lever med en sorg över att barnet 
inte lever upp till drömbarnet föräldrarna fantiserat om (Fyhr 2002).  
 
Funktionsnedsättning - Avser sedan år 2017 av socialstyrelsens bestämmelser för beteckning 
av nedsättning gällande fysiskt, psykiskt eller intellektuell funktionsförmåga. 
Funktionsvariation använd ej i studien då det vid studiens utförande ej är ett erkänt begrepp av 
socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2017). 
 
LSS - Avser den svenska rättighetslag som trädde i kraft 1994 och som samlar tio insatser till 
personer med en funktionsnedsättning inom samma ram (SFS 1993:387). 
 
Daglig verksamhet - För personer med en funktionsnedsättning i yrkessam ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte utbildar sig (SFS 1993:387). 
 
Deltagare inom daglig verksamhet - Avser i studien personer med LSS-insatsen daglig 
verksamhet enligt bestämmelser inom de analyserade mellanstora kommuner som samtliga 
intervjupersoner är verksamma i. Begreppet används även för att avse de personer med insatsen 
daglig verksamhet till föräldrar som påvisar skuld- och skamkänslor gentemot barnets 
funktionsnedsättning (Aspeflo 2010). 
 
Skam - En sinnesrörelse som automatiskt och vanemässigt uppkommer hos en individ vid 
speciella tillfällen. Sinnesrörelsen är förknippad med en form av rädsla som uppkommer när 
individen känner sig hotad på grund av underlägsenhet (Starrin & Wettergren 2008). 
 
Skuld - En känsla hos den enskilde individen som handlar om föreställningar hur andra 
människor uppfattar den enskilde. Skuld har sin grund i moral och samvete som förknippas med 
om den enskilde har sagt eller gjort någonting som i sin tur skapar en känsla av skuld (Starrin 
& Wettergren 2008). 
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2. Tidigare forskning 
 
I följande kapitel kommer vi redogöra för den tidigare forskning vi tagit del av som belyst 
relevanta ämnen för vår studie. Forskningen vi tagit del av rör relationen mellan 
verksamhetssamordnare, deltagare och föräldrar, hur skuld och skam resulterar i olika etiska 
dilemman samt hur skuld- och skamkänslor som föräldrar känner mot sitt funktionsnedsatta 
barn påverkar olika steg i barnets utveckling. Eftersom tidigare forskning inte finns i någon 
större utsträckning har vi tagit del av både svenska och internationella studier för att få en mer 
komplett helhetssyn av den nuvarande forskningssituationen. 
 
2.1 Barnets funktionsnedsättning som etiskt dilemma  
	
Benderix (2007) skriver i sin avhandling “Families and staffs experiences of children and adults 
with autism” kring sorgen som finns i att få ett barn med en funktionsnedsättning. Syftet med 
studien var att öka kunskapen om föräldrars och syskons erfarenheter till att växa upp med ett 
funktionsnedsatt barn samt att undersöka vad som fick föräldrarna att ta beslutet att ansökan 
om hjälp i form av insatser som daglig verksamhet. Benderix (2007) avhandling visar att 
föräldrar upplever ett viljestarkt etiskt dilemma i form av skuld och skam när barnet lämnat 
bostaden över etiska förpliktelser att vilja vårda samt kunna ta hand om sitt barn. Benderix 
(2007) avhandling visar även den motsatta känslan på en lättnad över att ansvaret är överlämnat 
till någon annan som till exempel en samordnare inom daglig verksamhet som tar över ansvaret 
för barnets vidareutveckling.	
	
Benderix (2007) avhandling omfattar fyra delstudier. Delstudie ett innefattar kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer med föräldrar, delstudie två använder sig av kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer med syskon samt delstudie tre använder sig av kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma som arbetat med de funktionsnedsatta 
barnen under längre tid än ett år. Delstudie fyra var en enkätstudie och undersökte 
yrkesverksammas syn på deras arbetsklimat med de funktionsnedsatta barnen. Samtliga 
intervjuer som behandlas i studien var i semistrukturerad form. Studien behandlar total 
intervjuer med föräldrar och syskon till fem funktionsnedsatta barn, intervjuer med total tio 
yrkesverksamma samt en enkätstudie som behandlade yrkesverksamma från 58 olika insatser 
som arbetar med funktionsnedsatta barn.	
	
Benderix (2007) avhandling visar att föräldrar som lever med ett funktionsnedsatt barn i 
hemmet har tendenser att börja isolera sig samt att många föräldrar uppnår total utmattning. 
Däremot lyfter avhandlingen att när det funktionsnedsatta barnet lämnat hemmet påvisas etiska 
dilemman över att inte vårda barnet i hemmet som bygger på skuld och skam (Benderix 2007). 
På så sätt visar avhandlingen hur föräldrar som har ett funktionsnedsatt barn upplever skuld och 
skam inte bara när barnet är nyfött utan fullföljer barnets uppväxt hela livet men på olika sätt. 
Likaledes hur viktig verksamhetssamordnarens stöttning till familjen blir att ta över ansvaret 
över barnet när det lämnar hemmet för att lyfta skuld och skam från föräldrarna (Benderix 
2007).	
 



 

 
 

6 

2.2 Föräldrarnas egna ansedda behov av hjälp 
	
Huus et al. (2017) skriver i sin artikel “Percived needs among parents of children with a mild 
intellectual disability in Sweden” om att undersöka vad föräldrar till personer med 
funktionsnedsättning anser sig behöva för hjälp för att klara vardagen. Artikeln behandlar även 
hur yrkesverksamma skall hantera relationen föräldrar emellan samt relationen mellan 
yrkesverksamma och föräldrar (Huus et al. 2017). Artikeln visar att föräldrar till personer med 
funktionsnedsättning upplever mer stress i vardagen samt är i behov av mer stöd än andra 
föräldrar (Huus et al. 2017). Vidare visar artikeln att skuld och skam är en stor del i varför 
föräldrar har svårt att öppna upp sig till yrkesverksamma och därav inte är ärliga med vad deras 
behov av stöd är för att de inte vill framstå som otillräcklig i sin föräldraroll (Huus et al. 2017). 	
Huus et al. (2017) artikel bygger på en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som 
utförts med föräldrar till total 38 barn med en funktionsnedsättning (Huus et al. 2017). Samtliga 
intervjuer utfördes i Sverige. Syftet med studien var att undersöka de upplevda behov hos 
föräldrar till ett funktionsnedsatt barn samt att undersöka hur föräldrarna anser att föräldrarollen 
påverkas av att samarbeta med yrkesverksamma när föräldrarna själva upplevde att de var i 
behov av hjälp.	
	
När föräldrarna till slut öppnade upp sig för yrkesverksamma om vad deras behov av stöd var 
framkom tre huvudpunkter; bättre information om sitt barns funktionsnedsättning samt 
information om var de kan få assistans med just den funktionsnedsättningen deras barn lever 
med. Andrum och en paus från stressen som för många medföljde av att ha ett barn med en 
funktionsnedsättning och slutligen en mötesplats för att träffa föräldrar i liknande situationer 
(Huus et al. 2017). Resultatet av artikeln visade således att inom det svenska systemet bör 
yrkesverksamma arbeta mer med att stärka föräldrar till att våga be om hjälp. Att uttrycka sina 
behov och att skapa fler möjligheter för föräldrar i liknande livssituationer för att mötas samt 
att utbyta erfarenheter med andra föräldrar i likande situationer för att på så sätt stärka varandra 
(Huus et al. 2017). 
 
2.3 Kommunikationsmässigt och känslomässigt stöd	
	
Pickl (2008) skriver i sin avhandling “Children with complex communication needs. The 
parents´ perspective” om vikten av att känslomässigt finnas till för föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning redan från barnets diagnostisering. Pickl (2008) menar att avhandlingens 
resultat visar att det finns skillnader i barns förmågor som påverkas av begränsningar och 
familjebakgrunden. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning menar på att en av de 
vanligaste och största utmaningarna som de möter är de kommunikationssvårigheter som 
uppstår i vardagslivet. Ytterligare en av de största svårigheter föräldrar till ett funktionsnedsatt 
barn stöter på är de känslosvårigheter en person med en funktionsnedsättning kan ha. Dessa 
känslosvårigheter förklaras i avhandlingen som de begränsningar barnet har i att visa sina 
föräldrar vad barnet vill ha, om barnet är ledset eller glad (Pickl 2008). 	
	
Pickl (2008) avhandling bygger på en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som 
utförts med föräldrar till totalt tio barn med en funktionsnedsättning. Syftet med avhandlingen 
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var att öka förståelsen för hur föräldrar till funktionsnedsatta barn med 
kommunikationssvårigheter ser på sina barns svårigheter att kommunicera. Vidare var syftet 
med avhandling att undersöka hur föräldrarna ser på den kommunikationshjälp som går att få 
från yrkesverksamma (Pickl 2008). 	
	
Eftersom föräldrar till personer med funktionsnedsättning upplever kommunikation och känslor 
som begränsningar i vardagslivet påvisar avhandlingen precis som Benderix (2007) svenska 
avhandling att föräldrarna upplever skuld och skam över barnets funktionsnedsättning (Pickl 
2008). Däremot påvisas det i avhandlingen att yrkesverksamma går in och stöttar föräldrar till 
barn med funktionsnedsättning med olika tekniska kommunikationshjälpmedel. På så sätt får 
barnet och föräldrarna hjälp till kommunikations- och känslomässigt utryckande för att minska 
skuld och skam föräldrarna bär på när verkligheten inte fungerar på samma sätt som till familjer 
med barn utan funktionsnedsättning (Pickl 2008).	
	
2.4 Samhällets påverkan	
	
Kayama och Haight (2014) skriver i sin artikel “Disability and Stigma: How Japanese 
Educators Help Parents Accept Their Children's Differences” att skuld och skam hos föräldrar 
ökar genom påtryckningar från samhället. Detta då funktionsnedsättningar anses vara långt från 
normen och på så vis ökar skuld- och skamkänslor i föräldraskapet (Kayama & Haight 2014).	
	
Kayama och Haight (2014) artikel bygger på en kvalitativ metod med semistrukturerade 
intervjuer. Totalt har 17 yrkesverksamma från ett japanskt institut som arbetar med 
funktionsnedsatta barn intervjuats. Syftet med studien var att undersöka det stöd som 
yrkesverksamma inom det japanska samhället erbjuder föräldrar till barn som har en 
funktionsnedsättning (Kayama & Haight 2014).	
	
Inom det japanska arbetssättet arbetar yreksverksamma med föräldrar som upplever skuld- och 
skamkänslor genom att agera bollplank där idéer utbyts om hur yrkesverksamma kan assistera 
föräldrar för att få en fungerande kommunikation med deras funktionsnedsatta barn (Kayama 
& Haight 2014). Yrkesverksamma stöttar även föräldrar genom att ge känslomässigt stöd samt 
stötta i relationsuppbyggnaden med det funktionsnedsatta barnet. Inom det japanska arbetssättet 
ställs det krav på föräldrar att arbeta bort skuld- och skamkänslorna gentemot deras barn vilket 
skall verka för att se till barnets bästa (Kayama & Haight 2014). Även om detta anses svårt av 
japanska verksamhetssamordnare framkommer det tydliga och goda resultat som resulterat i 
minskad ångest och större utveckling hos barn med funktionsnedsättning (Kayama & Haight 
2014). 
	
2.5 Omedveten påverkan	
	
Eaton et al. (2016) artikel “Failing to Meet the Good Parent Ideal: Self-Stigma in Parents of 
Children with Mental Health Disorders” behandlar föräldrar som upplever skuld- och 
skamkänslor gentemot sitt funktionsnedsatta barn och hur andra känslor och processer hos 
föräldrarna omedvetet påverkas. Skuld- och skamkänslorna påverkar föräldrarnas egna 
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självkänsla, självförtroende och socialisering genom att föräldrarna håller sig allt mer till sig 
själva och inte pratar om de problem som finns. Detta leder i sin tur till att föräldraförmågan 
försvagas och det funkstionsnedsatta barnet riskerar att stanna i sin utveckling då barnet oftast 
får negativ uppmärksamhet (Eaton et al. 2016). Artikeln lyfter att föräldrar som är påverkade 
av skuld- och skamkänslor ofta funderar över tanken på vad en bra förälder är. Detta leder i sin 
tur till att föräldrarna utövar ett föräldraskap som bortser från barnets funktionsnedsättning 
(Eaton et al. 2016). Resultatet av detta blir att det funktionsnedsatta barnet inte får den hjälp 
och uppmärksamhet det behöver och riskerar återigen att stanna i sin utveckling. Enligt artikeln 
påvisas att föräldrar till barn med funktionsnedsättning som känner skuld- och skamkänslor 
kräver en yttre stöttning från yrkesverksamma för att komma vidare i sin process kring att 
komma underfund med skuld- och skamkänslorna (Eaton et al. 2016).	
	
För att utföra sin studie använde sig Eaton et al. (2016) av en kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer. Totalt intervjuades 12 föräldrar som upplevde skuld- och 
skamkänslor gentemot sitt funktionsnedsatta barn. Syftet med artikeln var att skapa en 
omfattande förståelse för hur föräldrar som upplever skuld- och skamkänslor gentemot sitt 
funktionsnedsatta barn påverkar andra känslor och processer inom sig. 	
 
2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Sammanfattningsvis visar samtliga avhandlingar och artiklar på att de skuld- och skamkänslor 
som återfinns hos föräldrar till barn med en funktionsnedsättning arbetas med på olika sätt. Av 
tidigare forskning framkommer det att skuld- och skamkänslorna påverkar både föräldrar och 
barn på olika sätt. Därför har yrkesverksamma ett stort ansvar gentemot både föräldrar och barn 
att finnas som stöd för familjerna så att de tillsammans kan börja bearbeta bort de skuld- och 
skamkänslor som finns hos föräldrarna. Även om skuld och skam arbetas med på olika sätt som 
beskrivna ovan visar respektive avhandling och artikel på att det behöver lyftas bort från 
föräldrarna för att stötta personen med funktionsnedsättning till vidareutveckling. 
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3. Teoretisk referensram  
 
Teoretiskt perspektiv påverkar möjligheten till goda tolkningar för att inte fastna i empiri och 
översvämmas av observationer eller annat lättillgängligt material (Alvesson & Sköldberg 
2008). Ett teoretiskt perspektiv uppger ur vilken ståndpunkt ett fenomen ska betraktas och 
förstås, samt klargör utgångsläget och åstadkommer ramarna (Svensson 2015). Perspektivet vi 
valt att använda oss av för att fördjupa vår kunskap kring studiens syfte är 
socialkonstruktivismen med tillförande teorier; klienten är expert och duellerande verkligheter.  
 
3.1 Socialkonstruktivism  
 
Socialkonstruktivismen förklaras som tanken att verkligheten är just socialt konstruerad. 
Socialkonstruktivismen är ett synsätt som grundar sig i att de verktyg vi människor använder 
för att förstå verkligheten runtomkring har sitt ursprung och innehåll i interaktion mellan 
människor och deras omgivning (Alvesson & Sköldberg 2008). Det innebär för forskning att 
själva uppenbarandet i hur en viss händelse är socialt konstruerad blir det som kommer att stå i 
fokus (Alvesson & Sköldberg 2008). 
 
Alvesson och Sköldberg (2008) diskuterar tanken om att förena ståndpunkterna mellan 
objektiva maktförhållanden och subjektiva mikro-förhållanden. Lösningen lade fokus på 
individnivån och de sociala fakta som finns medan institutionerna förblir sekundära. 
 
Vidare kan socialkonstruktivismen beskrivas i fyra olika steg. Det första steget ligger i att de 
nuvarande sanningarnas tillstånd tas som något som är självklart och något som är ofrånkomligt 
(Alvesson & Sköldberg 2008). En gemensam grund för socialkonstruktivismens forskning är 
att forskaren i början tar upp något som ses som en självklar sanning där sedan syftet blir att 
sticka hål på den självklara sanningen. Detta genom att, i steg två, visa att den självklara 
sanningen ej behöver ha funnits tidigare eller inte är väsentligt för hur någonting är eller har 
format sig. Inom forskningen används detta steg för att ge läsaren en insikt i att saker och ting 
inte behöver vara som det är just nu och detta ses i en stor del av socialkonstruktivismens 
forskning som huvudpoängen (Alvesson & Sköldberg 2008).  
 
De två sista stegen i vad som kan kallas för socialkonstruktivismens poäng (Alvesson & 
Sköldberg 2008) kan beskrivas som att forskare vill ta vara på läsarens insikt och visa att den 
självklara sanningen som just nu styr inte är speciellt bra. Detta för att senare i punkt fyra trycka 
på hur mycket bättre det skulle vara om den självklara sanningen upphävdes eller fick en 
genomgripande förändring.  
 
Dessa fyra punkter skall fungera som ett sätt att se helheten inom socialkonstruktivismen då 
den ofta kan vara mångskiftande och innehålla många olika forskningsnyanser. Vidare menar 
Alvesson och Sköldberg (2008) att kunskap som intas från sunt förnuft måste vara där forskaren 
lägger sitt huvudsakliga fokus då det är just denna kunskap som genomsyrar samhällets 
meningar som inget samhälle hade existerat utan. 
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3.2 Klienten är experten 
 
Att se klienten som expert på sig själv grundar sig i att det i tidigare former av systematiskt 
utvecklade samtalsformer gett ett väldigt begränsat utrymme till klientens egna erfarenheter 
(Anderson & Goolishian 1992). Även de populära kognitiva och konstruktivistiska modellerna 
som ser människan som inget mer än en informationsbehandlande maskin istället för en 
meningsskapande varelse drar lite till ingen nytta av de erfarenheter som återfinns hos 
individen. Anderson och Goolishian (1992) ville med ett hermeneutiskt tolkande tänk skapa en 
teori där betoningen låg på individernas mening som skapats och upplevts i samtal med 
varandra. Denna teoretiska ställning lutar starkt åt att vi som människor handlar och är i en 
verklighet som är skapad av sociala konstruktioner och dialoger. Utifrån detta lever och förstår 
människor sina liv genom socialt skapade, berättande verkligheter som ger mening till 
handlingar och erfarenheter. 
 
Anderson och Goolishian (1992) menar att deras berättande position lutar sig tillbaka på åtta 
ståndpunkter. Den första är att mänskliga system är språkskapande samtidigt som de är 
meningsskapande. Alla mänskliga system är bäst beskrivna av deltagare i själva systemet 
istället för utomstående observatörer. Samtalssystemet är ett sådant språkligt system. Den andra 
ståndpunkten är att mening och förståelse är socialt konstruerade. Med det menas att vi 
människor inte kommer fram till eller har mening och förståelse förrän vi tagit del av en 
meningsskapande diskurs eller dialog inom det system för vilket diskursen eller dialogen har 
relevans (Anderson & Goolishian 1992). Ståndpunkt nummer tre är att alla samtalsformer har 
på något sätt förenat sig runt någon form av problem. Oavsett system så kommer det skapas ett 
utvecklande språk och mening specifikt för sig själv, sin organisation och en bearbetning för 
att få själva problemet att upphöra. Samtalssystemet är alltså ett problemorganiserande och ett 
problemupplösande system. Den fjärde ståndpunkten är att samtal överlag är en språklig 
händelse som vi kallar samtalsmässig konversation. Konversationens mening är ett ömsesidigt 
sökande och utforskande via dialog där samtalare och klient korsar idéer där nya meningar 
skapas och utvecklas mot upplösandet av själva problemet. Den femte ståndpunkten är att 
samtals-utförarens roll kan beskrivas som en deltagande observatör och en deltagande 
facilitator av den samtalsmässiga konversationen (Anderson & Goolishian 1992). Ståndpunkt 
nummer sex är att samtalsledaren utövar sin roll i ovanstående ståndpunkt genom användandet 
av samtalsfrågor där frågorna är huvudinstrumentet för skapande av konversationsutrymme. 
För att åstadkomma detta använder sig samtalsledaren av att ställa frågor från en position av 
icke vetande istället för att använda frågor som skapas från användandet av en viss metod och 
som kräver specifika svar. Ståndpunkt nummer sju är att de problem människan hanterar inom 
samtalsexpertis är handlingar som uttrycker mänskliga berättelser på ett sätt som inverkar på 
känsla för medverkan och personliga befrielse. Problemen är oroande invändningar mot ett 
tillstånd där människan inte är kapabel till att handla kompetent för sig själv. På så sätt existerar 
problem i språk och är unika till de språkliga sammanhang från där de tar mening från. Den 
åttonde och sista ståndpunkten är att förändring i samtal är skapandet av ett nytt berättande och 
i och med det en öppning och en möjlighet till ny medverkan. Den förändrande makten av 
berättande ligger i människans kapacitet till att relatera om de livshändelser vi har i kontexten 
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av nya och förändrade betydelser för människor själva. Vi människor lever i och genom de 
berättelseidentiteterna vi skapar i konversation med varandra (Anderson & Goolishian 1992). 
 
Dessa ståndpunkter lägger stor betoning på användandet av språk, hur vi konverserar, jaget och 
berättande då dessa punkter påverkar både teori och arbete. Anderson och Goolishian (1992) 
lägger stor vikt på den ständigt förändrande, utvecklande dialogiska grunden av berättelsen 
själv. Vidare menar Anderson och Goolishian (1992) att det icke-vetande synsättet läggs i 
kontrast till andra teoretiska koncept där det redan finns en förförståelse av de teoretiska 
berättelserna. Det icke-vetande synsättet kräver att samtalsledaren har förståelse, förklaring och 
tolkningar i samtal för att inte begränsas av tidigare erfarenheter eller andra teoretiskt formade 
sanningar eller kunskap. Denna beskrivning av den icke-vetande förhållningen påverkas av 
hermeneutik samt tolkande teorier och de nära besläktade koncepten socialkonstruktionism, 
språk och berättelser (Anderson & Goolishian 1992). 
 
3.3 Duellerande verkligheter 
 
Enligt Anderson (1999) finns det nästan aldrig en enighet i vad grunden i ett problem är. För 
det som föreligger som ett problem för en individ kan visa sig inte stämma överens med vad ett 
problem är för en annan individ. Många gånger går oerhörda mängder med energi åt att 
beskydda och försvara var och ens egna sanningar om vad vardera sida av problemet är samt 
att försöka övertyga motsatta sidan om att inse problemet. När parterna väljer att ta hjälp i att 
finna rätsida på problemet menar Anderson (1999) att parterna i regel har så pass skilda sidor 
av verkligheten att de befinner sig i det som kallas för duellerande verkligheter. Likt terapeuter 
som professionella inom andra verksamheter eller organisationer som möter människor i en 
samtalssituation har i regel ett flertal gånger påträffat människor som befinner sig i duellerande 
verkligheter. Likt föräldrar som anklagats misshandlat sitt barn och avvisar det, anser ofta att 
problemet inte överensstämmer med det som domstolen fastslagit. Eller tonåringen som anser 
sig stå utanför problem och att det är dennes föräldrar i situationen som är själva problemet. 
Alternativt de föräldrar till barn med diagnos som vägrar inse att det är deras barn som stör 
lektionerna i klassrummet men väljer istället att lägga skulden på läraren.  
 
Anderson (1999) menar att de personer som tvingats eller rekommenderats terapi eller stöd av 
annan organisation eller myndighet anser oftast att det är terapin eller stödet som är det enda 
problemet. Anderson (1999) lyfter på så sätt vikten av att diskutera alla problem ur perspektiv 
med mångfaldiga verklighetsbilder, istället för att fastställ problem som en enskild verklighet. 
En professionell inom samtal kan aldrig någonsin fastställa vad det verkliga problemet 
egentligen är. Varje enskild händelse eller upplevelse som den professionella får till sig är i det 
stora hela enbart en individuell berättelse ur ett händelseförlopp och på så sätt enbart en 
återberättelse ur historiens gång, kort sagt en av flertalet sanningar i ett större perspektiv av 
olika färgnyanser. Anderson (1999) menar att den professionella som arbetar med människor 
under samtal enbart får till sig händelser om olika problem vid specifik tidpunkt ur ett urplockat 
sammanhang och därav inte sanningen. En berättelse som återberättas ett flertal gånger för olika 
personer kan komma att få såväl stora som små variationer då berättelsen varieras beroende på 
situation samt åhörare. 
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Slutligen menar Anderson (1999) att varje individs tankar är historiskt respektive kulturellt 
beroende. Varje individ som hamnar i en samtalssituation vet mest om sig själv och på så sätt 
bör den professionella inta ett icke-vetande ställningstagande. Om den professionella istället 
intar ställningstagande där den professionella anser sig veta mer om individens situation än 
individen själv kan det resultera i att individen hamnar långt ifrån sin egen verklighet. Likt vad 
duellerande verkligheter pekar på fast mellan professionell och individ istället för mellan två 
individer som söker stöd hos en professionell. Anderson (1999) ser därför vikten av att inse att 
varje individ har sitt egna verklighetsperspektiv och när en professionell hamnar i samtal med 
individer kunna möta dennes verklighet för att kunna närma sig sanningen.  
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4. Metod och material 
 
Under metodavsnittet kommer vi att redogöra för och motivera studiens utförande samt 
redogöra för hur vi har valt att tillämpa forskningsetiska principer. Metod betyder enligt 
Eliasson- Lappalainen et al. (2008) ett planmässigt tillvägagångssätt. Detta då metod kan ses 
som det konkreta tillvägagångssättet för hur information systematiskt insamlas med syfte att 
lösa diverse forskningsproblem. På så sätt är metod en del av förloppet att utvinna kunskap 
(Eliasson- Lappalainen et al. 2008). 
 
4.1 Kvalitativ forskningsansats 
 
Sett till studiens syfte ville vi belysa skuld- och skamkänslor hos föräldrar vars barn har en 
funktionsnedsättning och omfattas av LSS-insatsen daglig verksamhet utifrån 
verksamhetssamordnares perspektiv. Vi har använt oss av en kvalitativ ansats då kvalitativ 
metod i högsta grad är lämpad eftersom metoden ger utrymme för tolkningsinriktning samt 
lägger ett större fokus på uttryck, gentemot kvantifiering (Bryman 2011). Likaså anser Ahrne 
och Svensson (2015) att kvalitativ metod ökar förutsättningar för större förståelse av olika 
utsatta gruppers förhållanden. Då syftet var att lyfta verksamhetssamordnares tankar, ord och 
resonemang valde vi en kvalitativ metod istället för kvantitativ metod som ger en mer statistisk 
överblick. Om vi hade valt att använda oss av en kvantitativ ansats hade studien ändrat fokus 
mot att finna samband ur en större popularitet. Detta istället för den kvalitativa ansatsen som 
lägger fokus på att finna respondenternas egna resonemang samt upplevelser av de 
arbetslivserfarenheter de har (Bryman 2011).  
 
4.2 Fenomenologisk Hermeneutiska antagande 
 
Fenomenologin är ett filosofiskt tankesätt som kan användas som grund för kvalitativ forskning 
(Alvesson & Sköldberg 2008). Syftet med fenomenologisk forskning är att studera fenomen 
som upplevs och erfars av individerna. Den subjektiva upplevelsen är alltså huvudfokus. Målet 
med fenomenologin är att ta fram meningen av ett fenomen så som det upplevs av individer 
genom att analysera beskrivningen av själva ämnet (Alvesson & Sköldberg 2008). 
 
Att ha förståelsegrund i hermeneutiken beskrivs som en sammansatt tradition av teorier som 
behandlar förståelse och tolkning (Thomassen 2007). Att förklara vad förförståelse är samt att 
framhålla vikten av att ha inlevelse i samt att regenerera individens andliga liv för att i 
fortsättningen kunna få en inblick i individens egen inre upplevda erfarenheter kan ses som 
hermeneutikens uppgift (Thomassen 2007). 
 
Inom det fenomenologiska synsättet skall förförståelsen hos forskaren alltid sättas inom 
parentes (Alvesson & Sköldberg 2008). Fenomenologin handlar om att vara medveten om den 
egna förförståelse forskare har med sig samtidigt som forskare förhåller sig samt kritiskt 
analyserar denna (Pickl 2008).  
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Användandet av en fenomenologisk, hermeneutisk ansats motiveras av oss genom att vi med 
vår studie vill undersöka hur verksamhetssamordnare arbetar med att förstå föräldrarnas egna 
upplevelser av skuld och skam. Eftersom vi båda varit verksamma inom LSS ansåg vi inte 
heller att vi helt kan bortse från vår egen förförståelse utan att vi istället med hjälp av den 
fenomenologisk, hermeneutisk ansatsen under hela studien gång kritiskt kan granska den. 
Användandet av det fenomenologiska hermenutiska antagande genom uppsatsens gång har lett 
till att vi under samtliga intervjutillfällen samt under transkriberingen av intervjuerna arbetat 
för att vara öppna för ny kunskap som grundar sig i verksamhetssamordnarnas upplevda 
erfarenheter. Att analysera de subjektiva beskrivningarna, alltså verksamhetssamordnarens 
beskrivningar är ett sätt att avslöja betydelsen eller essensen av fenomenen. I detta fall 
verksamhetssamordnarens upplevelser av skuld och skam inom daglig verksamhet samt hur de 
arbetar med det. För att få bättre förståelse av situationen för verksamhetssamordnare som 
möter skuld- och skamkänslor hos föräldrar gentemot sitt barn med funktionsnedsättning måste 
det tydliggöras hur verksamhetssamordnare upplever och relaterar till kontakten med föräldrar 
som upplever skuld- och skamkänslor anseende deras barns funktionsnedsättning och de 
hjälpmedel, verktyg och tjänster verksamhetssamordnare har att tillgå. Genom att vi under 
studiens gång sökt och fått fram verksamhetssamordnarens upplevelser har den 
fenomenologiska hermenutiska ansatsen präglat oss.  
 
4.3 Databassökning 
 
De avhandlingar samt artiklar vi tagit del av för vår tidigare forskning är från tidsspannet mellan 
2007 till 2017. Denna avgränsning gav en god insyn i vilken typ av metod som använts samt 
gett resultat för denna typ av forskning vilket har inspirerat oss inför denna studie. Vid 
sökningen av artiklar var vi inriktade på att hitta artiklar och avhandlingar från Sverige men 
även internationellt för att få en djupare insyn. Samtliga artiklar vi tog del av var “peer 
reviewed” för att säkerställa att artiklarna var av godkänd kvalitet. De databaser vi använt oss 
av för att få fram våra avhandlingar samt artiklar var OneSearch och Libris. De sökord vi använt 
oss av var; daglig verksamhet, LSS, skuld, skam, stigma, föräldrar, funktionsnedsättning, 
verksamhetssamordnare, guilt, shame, disability, parents, communication, problem och 
professional. 
 
4.4 Urval  
 
Vi valde inför studien att göra ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) menar att ett 
bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer respondenter utifrån tillgänglighet.  Eftersom 
vi sedan tidigare varit i kontakt med respektive respondent utifrån arbetserfarenhet var det ett 
bra alternativ att kontakta dem via mail då vi vet att verksamhetssamordnare gärna har kontakt 
via mail. Vi har varit i kontakt med samtliga verksamhetssamordnare som intervjuades genom 
att vi båda har arbetat inom LSS i båda av de mellanstora kommunerna och hade på så sätt ett 
starkt kontaktnät. Genom den tidigare kontakten vi haft fick respektive respondent tid till att 
läsa utan stress samt fundera över om de ville delta i studien. Vi hade mailadress till två av 
verksamhetssamordnare och genom de intervjuerna kunde vi få tag i mailadress till de tre 
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resterande. I första mailkontakten som vi tog presenterade vi vårt syfte med kontakten, 
förklarade att vi önskade att de skulle delta i en intervju eftersom vi hade frågor som endast 
verksamhetssamordnare inom daglig verksamhet kan besvara. Efter att de tackat ja till att delta 
i studien lämnade vi utrymme till dem att bestämma tid, dag samt plats för att inte få personen 
att känna varken stress eller press över situationen. Dock uppgav vi en önskan om intervju inom 
vissa veckor eftersom det föreligger en tidsram om när uppsatsen skulle vara klar.  
 
Till vår studie valde vi att intervjua fem verksamma inom daglig verksamhet i åldrarna mellan 
27–65 år. Eftersom vi hade detta kontaktnät ledde det till att vi hade kontaktuppgifter till 
verksamma inom just daglig verksamhet. Samtliga verksamhetssamordnare som blev 
kontaktade via mail svarade och var intresserade av att delta i vår studie och vi hade således 
inget bortfall. Två av de fem respondenterna hade inte en socionomutbildning i grunden utan 
hade tagit andra utbildningsvägar för att komma dit de var idag. Samtliga respondenter hade 
gått någon eller några former av internutbildningar inom de mellanstora kommunerna där 
respondenterna var anställda. Respondenterna hade olika lång erfarenhet av arbetet med sig. 
Det varierade från mer än tio års erfarenhet till andra året på arbetet.  
 
4.5 Intervjuguide  
 
Vi har använt oss utav en semistrukturerad intervju vid intervjutillfällena. Enligt Bryman (2011) 
bygger semistrukturerad intervju på olika specifika teman som intervjupersonen utgår ifrån vid 
intervjutillfället. Däremot har respondenten möjlighet att styra intervjun och intervjupersonen 
har möjlighet att snappa upp intressanta ämnen och tongångar. Utformandet av en intervjuguide 
(se bilaga 1) verkar för att intervjupersonen skall behålla studiens syfte och klargöra vilka teman 
intervjun skall innehålla. Vidare menar Bryman (2011) att intervjuguiden under själva intervjun 
kan fungera som en minneslista för vilka teman samt frågeställningar som skall tas upp under 
själva intervjutillfället. Att respondenten redan innan intervjun startar vet om syftet för att 
kunna besvara studiens frågeställningar är ett huvudfokus enligt Bryman (2011). Användandet 
av en intervjuguide bidrog till hjälp för oss när det gällde att besvara studiens frågeställningar.  
 
4.6 Datainsamling 
 
Vår datainsamling bygger på genomförandet av fem semistrukturerade intervjuer där samtliga 
intervjuer var mellan 50 till 60 minuter. Likaså deltog vi båda ansvariga för intervjuerna vid 
respektive intervjutillfälle. Enligt Bryman (2011) är semistrukturerade intervjuer en fördel när 
enskilda gruppers tankar vill tas del av. Syftet med vår studie var att insamla 
verksamhetssamordnares tankar och resonemang, och eftersom vi hade möjlighet till intervju i 
direktkontakt genomfördes respektive intervju på vardera respondents arbetsplats. Anledningen 
till att respektive intervju beslutades att genomföras på respondentens arbetsplats var för att 
uppnå trygghet samt för att underlätta för respondenten att slippa ta sig någon annanstans och 
på så sätt förspilla tid från ordinärt arbete. Alvesson och Sköldberg (2008) lyfter vikten av en 
trygg intervjumiljö för personen som blir intervjuad utifrån att materialet inte ska påverkas av 
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omgivningen. Vi valde att hålla samtliga intervjuer i en miljö som var bekväm för 
respondenterna för att undvika den eventuella intervjuareffekt som kan påverka insamlad data.  
 
Utförandet av respektive intervju introducerades med att vi presenterade hur vi önskade att 
samtalet skulle genomföras. Vi berättade att vi önskade en intervju av lättsam samtalsform för 
att undvika ett samtal som bygger på enbart frågor och svar. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2015) menar att det är svårt att förbereda en intervjusituation eftersom alla möten som sker 
mellan två eller fler personer utformas i stunden. På så sätt gick vi in med känslan om att vi var 
på respondentens arbetsplats för att lyssna till deras expertis med syfte att minska prestationen 
och kraven på respondenterna. Vidare presenterade vi vad studien skulle handla om, att 
respondenten valts ut för att få respondenterna att känna sig viktig samt att materialet skulle 
användas till ett skolarbete i form av uppsatsskrivande. Öberg (2015) menar att en 
intervjusituation bör spelas in för att träffsäkerheten på det arbetade materialet ska öka. På så 
sätt bad vi om tillåtelse att få spela in intervjun med mobiltelefoner med syfte att materialet 
skulle arbetas fram så nära intervjupersonernas uttalanden som möjligt. Detta gjordes även för 
att kunna återberätta vad som berättades under intervjun på ett korrekt sätt, vilket alla 
respondenter godkände. Vidare lyfter Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att 
anteckningsmaterial ska användas för att underlättar för de som intervjuar för att på ett smidigt 
sätt samla information. Därför använde vi oss utav papper och penna för att på ett snabbt sätt 
kunna anteckna om det var någon fråga vi behöver återkomma till för att inte glömma. Slutligen 
innan vi lämnade respondenten frågade vi om det var någonting respondenten tyckte att vi hade 
glömt eller något som behövde tilläggas för att säkerställa att det mesta framkommit medan 
inspelningen pågick.  
 
4.7 Kodning Dataanalys 
 
Kodning har använts för att kunna bearbeta samt analysera insamlad data. Detta för att kodning 
är ett alternativ till att skapa preliminär ordning av materialets innehåll och som utförs genom 
att koppla ihop passager och avsnitt i materialet (Rennstam & Wästerfors 2015). Vi illustrerar 
samma betydelse med nyckelord som benämns koder. Innan studien påbörjades gjordes ett 
tematiskt kodningsschema då vi hade tankar utifrån tidigare erfarenheter, om vad som skulle 
uppenbara sig ur studien utifrån insamlad data. Efter transkribering påbörjade vi kodning av 
alla kategorier som kändes relevanta för studien samt jämförde det med det tidigare gjorda 
kodningsschemat. Med stöd av kodningsschema kunde flertalet av de koder som framtogs under 
genomgången av transkriberingen negligeras. Även om ett kodningsschema gjordes plockades 
nya koder in efter genomgång av transkriberingen då vi pendlat mellan kodningsschema och 
datadriven kodning. Det innebär enligt Silverman (2011) att ansvariga för arbetet varit vidsynta 
mot nya koder som tagit form efter genomgång av transkribering. Silverman (2011) menar att 
ansvariga för arbetet bör vara öppna för nya koder för att undvika att tappa kontakten med ny 
information som läses, synes och höres, för att fortfarande vara öppna för att bli överraskade av 
de resultat som framkommer från insamlad data. Att göra ett tematiskt kodningsschema redan 
innan starten av själva arbetet och genom att göra det utifrån egen förförståelse utan att vara 
öppen för överraskningar i den senare insamlade datan kan annars leda till missar eller 
exkluderande av viktiga punkter (Silverman 2011). På så sätt sammanställdes de framkomna 



 

 
 

17 

koderna för att reducera antalet koder vi fått fram och på så sätt se till att de koder som valdes 
är centrerade samt besvarande runt studiens syfte. Tidigare tematiskt kodningsschema har 
behandlats samt reducerats ner till de fastställda huvudrubrikerna. Samtliga underrubriker 
fastställdes efter kodning av vår insamlade data var klar och information samt nya kategorier 
som framkom under kodning analyserades. På så sätt sammanställdes det slutliga 
kodningsschemat (se bilaga 2). En av de centrala delarna kring analysarbetet har varit just 
kodningen där vi identifierat koder i textens mångfald. Som beskrivet ovan har således all data 
analyserats via en innehållsanalys. Johansson & Öberg (2008) menar att användandet av en 
innehållsanalys innebär att dela in data i kategorier och teman för att sedan leta efter samband 
mellan kategorierna. 
 
4.8 Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 
4.8.1 Studiens tillförlitlighet  
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan en studies tillförlitlighet mätas i hur väl studiens 
resultat kan reproduceras av andra forskare vid en annan tidpunkt. Vidare handlar det även om 
ifall respondenterna ändrar sina svar under en intervju och ifall respondenterna kommer ge 
olika svar beroende på vem det är som utför intervjun (Kvale & Brinkmann 2014). För att ge 
en studie en ökad tillförlitlighet är intervjuguide av semistrukturerad form, enligt Thomassen 
(2007), en bra metod. Det innebär att vår intervjuguide fungerade som ett flexibelt dokument 
där följdfrågor utformas beroende på respondentens svar. Att välja denna form av intervjuguide 
gjorde så att de frågor vi ställde var öppna vilket i sin tur minskar risken för att styra svaren 
från respondenten. För att kunna återge materialet som samlats in under intervjutillfällena har 
vi spelat in och transkriberat materialet ord för ord för att kunna återge materialet så korrekt 
som möjligt. 
 
Vi har varit medvetna om intervjuareffekten. Med intervjuareffekten menas att intervjuaren 
påverkar svaren som kommer från respondenten med sin kroppshållning, minspel och närvaro. 
Intervjuareffekten kan även vara att intervjuaren tolkar de svaren som ges fel (Alvesson & 
Sköldberg 2008). Då vi redan innan första intervjutillfället varit väl medvetna om 
intervjuareffekten har vi under intervjuerna försökt hålla en så neutral kroppshållning som 
möjligt för att inte påverka respondenternas svar till något de tror vi skulle vilja höra. 
 
4.8.2 Trovärdighet och generaliserbarhet 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan studiens trovärdighet mätas i hur väl studien 
undersöker vad den påstås undersöka. Då samtliga intervjuer skett med verksamma inom daglig 
verksamhet, som var vår målgrupp från början, höjs studiens trovärdighet. Vi har under studien 
samtalat granskande med varandra om studiens delar för att försäkra oss om att vi håller oss till 
vårt syfte samt för att vara objektiva under hela studiens gång.  
 
Enligt Bryman (2011) är kvalitativ metod en form av öppen forskningsmetod där forskarna har 
till uppgift att utforma olika teman. Bryman (2011) menar att forskarna är den mest 
betydelsefulla parten när materialet ska insamlas eftersom materialet baseras på forskarnas 
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intresse och på så sätt är det svårt för någon annan forskare att utforma en likvärdig studie. 
Utifrån vår medvetenhet kring kritiken att kunna utforma en likvärdig studie har vi varit 
noggranna genom studien hur resultatet kan påverkas. Studier som bygger på kvalitativa 
metoder är inte generaliserbara då materialet bygger på en begränsning av respondenter i sitt 
sammanhang och kan på så sätt inte transfereras på olika miljöer (Bryman 2011). Eftersom vår 
studie utförs med endast fem kvalitativa intervjuer och upplevelserna från fem verksamma inom 
daglig verksamhet inom två mellanstora kommuner i Sverige anser vi att det är svårt att 
generalisera resultatet. Utifrån medvetenheten kring detta är studiens resultat på så sätt inte ett 
generaliserbart resultat. Trots den kritik som föreligger för kvalitativ ansats beslutade vi oss för 
att använda oss av kvalitativ ansats för att belysa studiens syfte utifrån personliga resonemang 
och tankar istället för kvantifiering och generalisering.  
 
4.9 Förförståelse 
 
Genom att vi valt en fenomenologisk hermeneutisk ansats är vi medvetna om att vi ej helt och 
hållet kunnat frånkomma vår egen förförståelse. Eftersom vi hela tiden utgått från att vi skall 
handla utifrån etiska krav som funnits på oss har vi gjort allt för att inte medvetet styra resultatet 
utifrån egna värderingar. Eftersom vi varit verksamma inom LSS i båda av de mellanstora 
kommunerna där våra respondenter är verksamma har vi varit medvetna om vår förförståelse 
om hur arbetet går till samt att det kunnat påverka oss. Enligt Bryman (2011) finns det både 
för- och nackdelar med förförståelse. Fördelen med förförståelse är om författarna sedan 
tidigare är bekanta med problemområdet utifrån praktisk erfarenhet. Nackdelen med 
förförståelse är däremot att det kan komma i vägen för ny kunskap och påverka studiens resultat 
(Bryman 2011). Vi har under samtliga intervjuer varit medvetna om den förförståelse som 
föreligger utifrån vår bekantskap inom ämnet och vi har även varit medvetna om att vi inte helt 
kunnat undgå vår egen förförståelse. 
 
4.10 Etik  
 
Forskning är av stor betydelse för såväl individer som för samhällets vidareutveckling 
(Vetenskapsrådets Expertgrupp 2002). På så sätt föreligger det krav i samhället och på 
individerna som lever i samhället att forskning utövas samt att forskningen inriktas på 
avsevärda frågor, likt att forskningen är högt behållen sett till kvalitet. För att vår studie ska 
bibehålla hög kvalitet har vi utgått från de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådets 
Expertgrupp 2002) som varje respondent har fått ta del av innan genomförande av respektive 
intervju.  
 
4.10.1 Informationskravet 
 
Informationskravet innebär att vi som ansvariga för studiens material måste informera respondenterna 
om studiens syfte innan en intervju påbörjas (Vetenskapsrådets Expertgrupp 2002). Vi har på så sätt 
använt informationskravet när studiens material inhämtades då det var av betydelse att för respektive 
respondent tydliggöra studiens syfte samt få ett accepterande av vardera respondent för att få använda 
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det materialet som framkommit under respektive intervju. När intervjuerna genomfördes informerades 
respektive respondent om att medverkan vid intervjutillfället var frivilligt samt att materialet som 
insamlades under intervjuerna enbart skulle användas för studiens syfte. Denna information utlämnades 
vid respektive intervjutillfälle muntligt innan intervjun genomfördes så att respondenten skulle ha 
möjlighet till att avstå. Sedan tidigare via mailkonversation har vardera respondent fått information om 
studien syfte för att kunna besluta att delta vid intervju.  
  
4.10.2 Samtyckeskravet 
 
Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva bestämmer över sin medverkan i studien 
(Brinkman & Kvale 2014). Därav var det av betydelse innan intervjunerna genomfördes att ett 
samtycke inhämtats från respektive respondent då det är av vikt att personen deltar av egen fri 
vilja. På samma sätt att respektive respondent fått information samt är medveten om att det är 
tillåtet att avbryta intervjun när som helst under tiden som intervjun pågår utan att utlämna en 
förklaring till varför. Denna informationen utlämnades muntligt innan intervjun startade, precis 
som informationskravet. 
 
4.10.3 Nyttjandekravet  
 
Nyttjandekravet innebär att insamlat material enbart får brukas för studiens ändamål 
(Vetenskapsrådets expertgrupp 2002). Vilket innebär att allt material som vi har insamlat vid 
respektive intervjusituation förstörts efter det att Karlstad Universitet gett studien ett godkänt 
betyg. Respondenterna informerades om nyttjandekravet innan intervjun genomfördes för att 
känna trygghet till att fritt prata runt de frågor som arbetats fram till intervjutillfället. 
 
4.10.4 Konfidentialitetskravet 
 
Konfidentialitetskravet handlar om att personer som ingår i en intervju ska vara trygga med att 
personuppgifter inte på något sätt kan röjas så att respondenten kan identifieras 
(Vetenskapsrådets Expertgrupp 2002). Innan intervjuerna informerades respektive respondent 
om att vi som är ansvariga för studien ska se till att respondentens personuppgifter inte kan 
röjas vilket innefattar inspelning, anteckningar och papper vi fick ta del av verksamheten. 
Likaså när respektive intervju avslutades tillfrågades respondenten om det är någonting som 
inte känns okej att ta med. Vidare har respondenterna avidentifieras i samband med resultatet 
då respondenterna fått fiktiva namn såsom Respondent 1, Respondent 2, Respondent 3, 
Respondent 4 och Respondent 5. Därav kommer respondenterna att benämnas som hen för att 
ytterligare stärka konfidentialitetskravet. På samma sätt som att deras ålder redogörs i ett 
åldersspann istället för att uppge en exakt siffra. 
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5. Resultat och analys 
 
I följande kapitel presenteras resultatet med utgångspunkt från de huvudteman som framfördes 
vid granskning och analys av det insamlade materialet. Vi kommer under resultatdelen 
presentera vad vi fått fram ur vår datainsamling i tre olika huvudteman som sedan kommer 
brytas ner och analyseras i underkategorier. Innan själva resultatet presenteras kommer de 
respondenter som deltagit i datainsamlingen introduceras. Tema ett behandlar skuld och skam 
inom daglig verksamhet, med underkategorier som den förbjudna sorgen och de fördomar 
föräldrar besitter gentemot daglig verksamhet. Tema två behandlar verksamhetssamordnarens 
arbete med skuld och skam hos förälder till deltagare inom daglig verksamhet. Tillhörande 
underkategorier till tema två redogör för arbetet mot föräldrar, samverkan inom daglig 
verksamhet och tydliggörande pedagogik. Tema tre behandlar vad verksamhetssamordnarens 
arbete med skuld och skam hos föräldrar till deltagare inom daglig verksamhet skall resultera 
i. Tillhörande underkategorier till tema tre redogör för samarbete med föräldrar samt hur 
verksamhetssamordnare förändrar sorg till hopp genom samtal. För förtydligande modell, se 
bilaga 3. 
 
5.1 Presentation av respondenterna 
 
Respondent 1 har över tjugo år av erfarenhet inom vård och omsorgsförvaltningen med 
efterliggande specialutbildningar för inriktning mot personer med funktionsnedsättning.  
 
Respondent 2 besitter mer än femton års erfarenhet inom vård och omsorgsförvaltningen och 
är utbildad inom tydliggörande pedagogik. 
 
Respondent 3 har arbetat som verksamhetssamordnare i ungefär två år och har 
arbetslivserfarenhet inom funktionsstöd i över tjugo år.  
 
Respondent 4 har fyra års erfarenhet som verksamhetssamordnare med tidigare erfarenhet från 
gruppbostad.  
 
Respondent 5 har haft sin tjänst som verksamhetssamordnare i cirka fem år med tidigare 
erfarenhet från att ha arbetat inom daglig verksamhet.   
 
 
5.2 Skuld och skam hos föräldrar till deltagare inom daglig verksamhet 
 
Skuld- och skamkänslor hos föräldrar gentemot sitt barn med en funktionsnedsättning som har 
insatsen daglig verksamhet är en sanning och något vi tagit del av genom tidigare forskning 
(Pickl 2008) samt litteratur (Aspeflo 2010). Under insamlandet av data återfanns skuld- och 
skamkänslor hos föräldrar i de båda mellanstora kommuner våra respondenter är 
yrkesverksamma inom.  
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Det är klart att det kan vara en besvikelse att få ett barn som inte är som alla andra eller att det 
har fått en funktionsnedsättning. Jag kan tänka mig att det är en sorg över det friska barnet som 
man inte fick, som man har föreställt sig, att det skulle blivit ett friskt barn, också blev det inte 
de, det måste vara en sorg. Respondent 5 

 
Skuld- och skamkänslor påvisas inom daglig verksamhet på olika sätt enligt Respondent 5. Ett 
genomgående tema för skuld- och skamkänslor som Respondent 5 nämner var den förbjudna 
sorgen som medföljde att få ett barn med en funktionsnedsättning. Enligt Respondent 5 har det 
förekommit att föräldrar som har dessa känslor gentemot sitt funktionsnedsatta barn ibland 
uttrycker sig kränkande mot andra deltagare inom daglig verksamhet. Detta genom att 
föräldrarna visar motstånd till att deras barn ska umgås med andra människor med 
funktionsnedsättning. 
 

Man vill ha ut barnen i samhällslivet och i arbetslivet. Jag tror att det är så man tänker, att de ska 
ha mer utbyte av det. Man kanske tänker att det ska vara mer utvecklande att va bland personer 
som inte har funktionsnedsättningar. Respondent 5 

 
Respondent 5 uttrycker att vissa föräldrar inte vill att deras barn skall beblanda sig med andra 
människor som har en funktionsnedsättning då det föreligger fördomar gentemot personer med 
funktionsnedsättning. Historiskt sett har det varit något negativt att ha en funktionsnedsättning, 
vilket Andersson (1998) menar på lever kvar än idag. Andersson (1998) menar att varje 
handikapp har en omgång med myter, fördomar samt föreställningar, varpå många av dem 
ligger kvar sedan antiken och att okunskap låter dessa föreställningar leva kvar.  
 
5.2.1 Den förbjudna sorgen 
 
Enligt respondent 2 har föräldrar ibland svårt att acceptera att de fått ett barn med 
funktionsnedsättning. Respondent 2 menar att födseln av ett barn med funktionsnedsättning 
innebär att föräldrars drömmar kan gå förlorade och detta kan i sin tur påvisas genom sorg. 
Föräldrarna lever, enligt Respondent 2, ibland kvar i drömmen om att ha ett normalt barn och 
har förhoppningar om att deras barn ska utvecklas på ett visst sätt. 
 

Ja det kan ju vara så att många föräldrar har en sorg över att de har ett barn som de inte blev som 
de trodde att det skulle bli, dom har haft drömmar och förhoppningar om att deras barn skulle bli 
nått eller blivit på ett visst sätt, så har barnet när de växer upp så stora svårigheter att de inte kan 
komma ut på en arbetsplats och försörja sig själv och därmed inte få det livet föräldrarna hade 
tänkt sig och då kan det bli lite svårt för dem att acceptera det. Respondent 2 

 
Enligt Fyhr (2002) har nyblivna föräldrar höga förväntningar både känslomässigt och materiellt 
på barnet som ska födas. Barnet är för föräldrarna en förlängning av dem själva både till kropp 
och själ eftersom barnet indirekt kan förse sina föräldrar med lycka som de själva förlorat. När 
barnet med funktionsnedsättning har fötts flyttas föräldrarnas önskan om att bli älskade till en 
förhoppning om att barnet en dag skall bli älskat. Födseln av barnet startar en sorgeprocess för 
föräldrarna och början av processen är i regel väntad. Detta eftersom det skadade barnet tränger 
undan önskan om drömbarnet som är friskt och perfekt mot hot och ångest. Förmågan att 
genomgå sorgeprocessen är avgörande för hur livet framöver ska bli för familjen utifrån att 



 

 
 

22 

sorgeprocessen är en viktig del för att undkomma skuld- och skamkänslor. Likt att dåligt 
bemötande eller okunnig rådgivning kan göra att sorgearbetet misslyckas och medför följder 
som är miserabel för hela familjen. Fyhr (2002) menar att många föräldrar sörjer situationen 
utan att förstå att sorgen är kopplad till barnet med funktionsnedsättning eftersom att barnet 
fortfarande lever och därmed en skam att sörja över.  
 

Ofta är det mycket att föräldrarna inte tidigare vågat prata om vilka svårigheter deras barn har 
medfört och låtsas att allt är så normalt. Respondent 2 

 
På så sätt är det av vikt att föräldrarna till barnet med funktionsnedsättningen klarar av att 
genomgå sorgeprocessen för att kunna acceptera barnet och på så sätt slippa psykiska besvär, 
skuld och skam eftersom processen är avgörande för hela livet (Fyhr 2002). Vidare menar Fyhr 
(2002) att sorgens utveckling grundar sig på hur familjens omgivning reagerar samt vad barnet 
har för värde i föräldrarnas ögon. Gammal omarbetad sorg kan röjas upp på nytt om ny sorg 
kopplas på eftersom sorgen många gånger är oförstådd i samhället eftersom det bara är ett 
drömbarn som gått förlorat. Därav kan en genomarbetad sorgeprocess sällan uttryckas eftersom 
sorgen lever kvar i samhällets ögon som ofta misstolkas (Fyhr 2002).  
 

I mötet med mig reagerar föräldrar väldigt olika och jag tror det beror på vilken erfarenhet man 
har redan från början. Hur blev det att få ett funktionsnedsatt barn, hur de fick beskedet att barnet 
är funktionsnedsatt, vilken stöttning som getts, vilken hjälp de fått på vägen. Respondent 1 

Utifrån vad tidigare forskning menar kan födsel av ett funktionsnedsatt barn medföra en 
påverkan på självkänsla, självförtroende och socialisering för föräldrarna som bygger 
medvetenheten kring sociala komplex samt kunskap om vad en bra förälder är (Eaton et al. 
2016). På samma sätt menar Benderix (2007) att ett barn med funktionsnedsättning medför 
skuld och skam för föräldrarna fram tills dess att barnet lämnat hemmet. Dock förekommer 
etiska förpliktelser när barnet lämnat bostaden om att kunna ta hand om sitt barn samtidigt som 
det är en lättnad att överlämna ansvaret (Benderix 2007). Anderson (1999) som förespråkar 
kunskapen om duellerande verkligheter menar att parter kan ha olika uppfattningar om en 
händelse eller en verklighetsbild. Då går oerhörda mängder av energi åt till att försvara 
respektive parts sida samt försöka övertala den andra parten att inse rätsidan på händelsen eller 
livssituationen. För att parterna ska komma tillrätta med problemet behöver de ta hjälp av en 
tredje person som är professionell. Den professionella parten behöver ha kunskapen om att varje 
händelse som återberättas enbart är en återberättelse ur historien och på så sätt bara en av 
flertalet sanningar (Anderson 1999). Sett till sorgen menar Respondent 4 att föräldrar som hen 
bemöter i sitt arbete kan leva i en förnekande verklighet av funktionsnedsättningen och när ett 
möte ordnas är det inte ovanligt att hens syn på deras barns situation krockar med föräldrarnas 
upplevelse. Respondent 4 menar att dessa föräldrar inte kommit långt i sin sorgeprocess 
eftersom skuld- och skamkänslor fortfarande inte är bearbetade på något sätt.  

Likaledes menar Alvesson och Sköldberg (2008) att socialkonstruktivismen menar på tanken 
om att omvärlden är socialt konstruerad. Synsättet grundar sig i de verktyg människor använder 
för att förklara omvärlden och kan genom nya situationen förändra synsättet (Alvesson & 
Sköldberg 2008). Genom de nya synsätten som genereras tillåts negativa tankesätt att förändras. 
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5.2.2 Förutfattade meningar om daglig verksamhet 
 
Enligt Respondent 4 så är den rådande sanningen för föräldrar som lever med skuld och skam 
över funktionsnedsättningen deras barn har att det är dåligt att ha en funktionsnedsättning. Detta 
eftersom att det i samhället är viktigt med lönearbete som alla med funktionsnedsättning inte 
har förmåga att genomföra. På så sätt är daglig verksamhet en möjlighet till att utvecklas ändå 
vilket slår hål på sanningen om att lönearbete är det enda rätta.  

Du är här för att du har svårigheter som vi ska hjälpa dig att det ska bli så bra som möjligt för dig. 
Vi har stöd att erbjuda och vi anpassar efter dina behov. Respondent 4 

 
Wing (2012) menar att den största utmaningen är att arbeta med föräldrar som vet att 
funktionsnedsättningen existerar men vägrar att acceptera den på grund av den sorg som 
föräldrarna bär på. Vidare menar Wing (2012) att den förbjudna sorgen som föräldrarna bär på 
leder till att föräldrarna förnekar funktionsnedsättningen som deras barn har för att uppnå vad 
föräldrarna anser är ett normalt liv och att komma så nära drömbarnet som möjligt.  
 

Vi får ofta ta sorgen som visar sig genom frustration eller ilska, som att deras barn kommer till 
ett ställe som inte är värt nåt, daglig verksamhet ses som ett sämre alternativ. Vi har förståelse för 
och är vana att prata om och säga att daglig verksamhet kan vara starten på något som skulle 
kunna leda vidare till ett jobb. Det kan utveckla personen och vi har märkt att det alltid blir bättre. 
Daglig verksamhet bidrar till att de mognar som personer och vi försöker lyfta fram det positiva. 
Respondent 4 

 
Fyhr (2002) presenterar föräldrars strävan att återfinna drömbarnet efter att barnet med 
funktionsnedsättning är född. Det är inte ovanligt att föräldrarna är skakade och förvirrade om 
informationen angående barnets diagnos kom snabbt. På så sätt längtar många föräldrar efter 
drömbarnet och kan därför också handla som om det förlorade drömbarnet finns kvar hos dem. 
Enligt Fyhr (2002) kan denna förvirring leda till irriterade och otacksamma föräldrar mot de i 
deras omgivning som försöker hjälpa till. Vidare ställs i regel orimliga förväntningar från 
föräldrarna utan att ha i åtanke om vad målet med förväntningarna egentligen är. Likt ett rop på 
hjälp om att alla människor i omgivningen, helst hela samhället ska hjälpa föräldrarnas olidliga 
plåga (Fyhr 2002).  
 

Ibland får vi ta emot åsikter som inte känns så trevligt för oss, vi vill ha en så god människosyn 
som möjligt, ibland blir det nästan kränkande mot andra deltagare. Respondent 4 

Som citaten ovan berättar Respondent 4 att det föreligger en del okunskap mot daglig 
verksamhet som framkommer i en del förutfattade meningar. Precis som Andersson (1998) 
menar att många föreställningar kvarstår från antiken där personer med funktionsnedsättningar 
var utan värde och där förutfattade meningar idag speglas i samhället. Respondent 4 förklarar 
att många föräldrar har en önskan om att deras barn ska vara på en företagsplats istället för i en 
gruppverksamhet då de tycker att en företagsplats är mer likt ett lönearbete i rädsla för att 
beblanda sitt barn med andra personer med funktionsnedsättningar. På samma sätt som 
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Respondent 3 menar så hade hen blivit bemött av en förälder som inte ville att sitt barn skulle 
vara på daglig verksamhet, enligt citaten nedan, för att inte beblanda barnet med andra barn 
med funktionsnedsättning.  

Ungefär som att djuren hade det bättre och att i Ryssland har de det bättre än här och jag tyckte 
att de va sådana fruktansvärda påhopp. Respondent 3 

På samma sätt menar Benderix (2007) i sin avhandling att föräldrar till funktionsnedsatta barn 
har en tendens att börja isolera då föräldrarna bär på skuld och skam utifrån att föräldrarna 
känner att de inte överensstämmer med samhällets normer. Genom att verksamhetssamordnare 
har kunskap om föräldrarnas skuld- och skamkänslor är det lättare för verksamhetssamordnare 
att ha förståelse för de känslor de möter. Detta kan liknas med att verksamhetssamordnare ser 
klienten som expert på sig själv (Anderson & Goolishian 1992). På så sätt tar 
verksamhetssamordare ställning till att föräldrar som upplever skuld- och skamkänslor befinner 
sig i en egen verklighet som är socialt skapade samt berättande, samtidigt som de ger mening 
åt handlingar och erfarenheter (Anderson & Goolishian 1992). 

Sammanfattningsvis visar resultatet av det första temat att verksamhetssamordnarens 
upplevelse av skuld- och skamkänslor är att sorgeprocessen hos föräldrarna är en viktig del för 
att undkomma skuld- och skamkänslor. Den längtan som finns efter drömbarnet blir ett rop på 
hjälp utifrån förutfattade meningar som är skapade ut samhällets normer.  

 

5.3 Verksamhetssamordnares arbete med skuld och skam hos föräldrar till 
deltagare inom daglig verksamhet 
 
Att bemöta deltagare inom daglig verksamhet som har föräldrar som upplever skuld- och 
skamkänslor beskrivs av Respondent 2 som något av det viktigaste de gör i sitt arbete.  
 

Jag försöker bemöta barnet föräldern företräder genom att titta på personen det gäller, så har det 
varit en person som inte kommunicerar så mycket så vänder jag mig till hen ändå för att det är 
hen som är huvudpersonen, och det är faktisk en del föräldrar som tackat för det sen för ”vi är så 
vana att alla pratar med oss som är föräldrar”. Även om jag vet att hen inte hänger med så vill jag 
visa att hen är huvudpersonen. Respondent 2 

 
Under datainsamlingen framkom från respektive respondent att de samverkar 
verksamhetssamordnarna emellan för att finna stöd i varandra. Respondent 3 menar att arbetet 
mot föräldrar är komplicerat utifrån att det föreligger en känslomässig relation. Vidare trycker 
Axelsson och Axelsson (2013) på samverkan emellan för att överstiga eventuella svårigheter 
tillsammans. I kommande avsnitt presenteras framkommen data om hur 
verksamhetssamordnarna arbetar för att göra sig förstådda, hur arbetet mot föräldrar ser ut, samt 
hur samverkan verksamhetssamordnarna emellan fungerar.  
 
 
 



 

 
 

25 

5.3.1 Arbetet mot föräldrar 
 

För oss är det viktigt att man lyssnar in vad personen vill och inte vill göra. Som förälder tror jag 
att det kan va lätt, ända sedan barnen varit små är man är med och styr, och det kan hänga med 
upp i vuxen ålder. Det är lätt att tro att jag som förälder kan går in och bestämmer lite mer. Då är 
det ännu viktigare för oss att gå in och styra så att inte föräldern tar över. Respondent 1 

 
Respondent 1 berättar att det är viktigt när möten hålls med deltagare och föräldrar att hen alltid 
innan mötet börjar, pratar med deltagaren på egen hand för att få svar på om deltagaren vill att 
föräldrar ska delta på mötet. Om deltagaren inte vill att föräldrar ska delta på mötet menar 
Respondent 1 på att det är hens ansvar att meddela föräldrarna det, men att deltagaren i regel 
brukar vilja att föräldrarna ska vara med. Likaså vid mötet menar Respondent 1 på vikten av att 
tala till deltagaren även om föräldrarna vill prata för barnet. Aspeflo (2010) menar att 
kommunikation i möten är utbyten av olika känslor, synpunkter samt upplysningar människor 
emellan. 
 

Anhöriga kan ibland säga att barnet är lite lat och kan om hen vill och det är väl bra om man 
tänker så men oftast så är det för att dom vill men dom kan inte, vi skall hjälpa dom att ge dem 
förutsättning och sysselsättning för att det skall gå bra, så många låtsas att jag kan exempelvis 
passa tider så kommer de inte i tid för att de vågar inte säga vad det är de har problem med. 
Respondent 2  

 
Aspeflo (2010) menar att många föräldrar till barn med funktionsnedsättning känner att livet är 
en lång kamp för allt som kommer i deras närhet, de är trötta och oroliga. Likaså att mycket 
information som kommer till föräldrar är problem som uppstått, medan det är mer sällsynt med 
bra information (Aspeflo 2010). Respondent 2 pratar om förståelsen för föräldrarna, att när de 
kommer till dem har kampen innan i regel varit lång och fortsätter att kämpa utan att ibland 
veta vad de kämpar för.  
 

Sedan är det ju så att föräldrar har stor makt över sitt barn, oavsett om de har funktionsnedsättning 
eller inte. De ser det som att de stöttar sitt barn även om det är vuxet. Respondent 1 
 

Vidare menar Respondent 1 att inom daglig verksamhet kan deltagaren få en företagsplats eller 
en plats inom daglig verksamhet. Enligt Respondent 1 kämpar många föräldrar för att deras 
barn ska få en företagsplats för möjligheten till en sysselsättning likt lönearbete. På samma sätt 
som Fyhr (2002) menar på att kampen för ett riktigt arbete är en fortsatt kamp för att uppnå 
normalitet.  
 

Vi kanske kan se kopplingarna som föräldrarna inte kan se och det är en process ibland att det 
finns ett motstånd till våra gruppverksamheter från föräldrar att de tänker att mitt barn har större 
förmågor och kapacitet och ska ut på ett företag och tänker att det med gruppverksamheter är inte 
för mitt barn. Då får man börja tänka lite långsiktigt. Respondent 5 

 
Enligt Respondent 5 har det hänt att föräldrar inte medgett att en verksamhetsplats vore 
gynnsamt för deras barn. Respondent 1 menar att hen vid ett fåtal tillfället fått bevilja en 
företagsplats trots att en gruppverksamhetsplats vore mer gynnsamt för deltagaren. Respondent 
1 berättar att det är enbart för att bevisa för föräldrarna att deras barn behöver annat stöd och i 
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regel ett större stöd. När sådana situationer förekommer menar Respondent 5 att hen ibland 
försöker prata med deltagaren på egen hand för att verkligen höra vad deltagaren själv vill.  
 

Då handlar det om att jag måste lyssna in personen och till exempel kan jag göra uppföljande 
träffar ute i verksamheten där jag vet att föräldern inte är med, att jag åker dit och besöker 
personen så jag vet att jag får träffa den själv och komma till tals utan att någon förälder är med. 
Respondent 5 

 
När föräldrar argumenterar för en företagsplats menar Aspeflo (2010) att deltagarens egen vilja 
ofta glöms bort. Deltagaren tvingas handla över sin egen förmåga för att föräldrarna som 
upplever skuld- och skamkänslor har en syn på hur en människa i samhället ska vara och går 
hårt efter normerna (Aspeflo 2010).  
 

Barnet blir inte bemött för på vilket sätt det är, att det inte duger som det är, att de skall försöka 
vara någon annan. Det kan vara så att den anhörige har högre krav än vad den enskilde klarar av. 
Ibland vill anhöriga att deras barn skall vara så normalt som möjligt genom att vara på ett företag 
ute i samhället, sköter sig själv och inte vara på en institution. Respondent 4 

 
Slutligen menar Respondent 4 på att hennes arbetssätt i dessa situationer bygger på att lyssna 
och skapa förståelse för varje ny familj hen möter. Vidare anser Respondent 4 att hen alltid ska 
se till att hålla deltagaren i fokus och vara tydlig mot föräldrarna samt ha förståelse för den 
relation de har. På så sätt menar Respondent 4 att hen behöver ha en tydlighet mot föräldrarna 
och arbeta med dem för att föräldrarna ska våga prata och be om det stöd som de behöver. Likt 
Respondent 4 menar Fyhr (2002) att arbetet är för att inte deltagarens egna åsikter ska 
åsidosättas för att föräldrarna lever med obearbetad sorg. 
 
Sett till tidigare forskning (Huus et al. 2017) visar den på att föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning har större behov av bra information om barnets funktionsnedsättning och 
information om vart stöd kan ges till deras barn, stöd till paus från vardagen och behov av att 
få träffa andra i en liknande situation. För dessa föräldrar upplever en ökad stress gentemot 
föräldrar till barn utan funktionsnedsättning (Huus et al. 2017). På samma sätt menar Alvesson 
och Sköldberg (2008) att socialkonstruktivismen står för att tanken om omvärlden är socialt 
konstruerad. Synsättet har sin grund i att de verktyg människor använder för att förklara 
omvärlden kan genom nya situationen förändra gamla synsätt (Alvesson & Sköldberg 2008). 
Genom att se till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning så är funktionsnedsättningen 
någonting dåligt och något som försvårar familjens situation. Detta på grund av att det i 
samhället är viktigt att vara självständig vilket funktionsnedsättningen ger begränsad möjlighet 
till (Alvesson & Sköldberg 2008). Vidare menar Fyhr (2002) att situationer där barnet inte kan 
vara självständigt innebär en sorg för föräldrarna som utmärker sig i skuld och skam. Genom 
förståelse hos verksamhetssamordnaren kan föräldrarnas synsätt ändras till att det är okej med 
stöd för att ses som självständig (Fyhr 2002). 
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5.3.2 Samverkan inom daglig verksamhet 
 
Enligt Respondent 3 och Respondent 4 som är yrkesverksamma inom båda kommunerna vi 
samlat in data från är verksamhetssamordnarna aldrig ensamma. Minst en gång i veckan ges 
verksamhetssamordnarna chans att lyfta problem, frågor eller funderingar som har uppstått 
sedan förra veckans möte tillsammans med andra verksamhetssamordnare samt chefer. 
Samverkan skall enligt Axelsson och Axelsson (2013) verka för att överkomma hinder och 
åstadkomma förändring tillsammans.  
 

Vi kan kalla till samverkansmöte som vi har ibland med huvudpersonen, boendepersonal, 
föräldrar, god man, chefer och så. Vi tar upp vad vi ser som problem och försöker lösa det 
tillsammans. Respondent 3 
 

Samverkansmöte leder till att samtliga parter får samlas och uttrycka vad de inte tycker fungerar 
(Axelsson & Axelsson 2013). För att hantera föräldrars skuld och skam menar Respondent 3 
att dessa mötestillfällen nyttjas från verksamhetssamordnarnas sida för att skapa en fungerande 
kommunikation. Vidare menar Respondent 3 att samverkansmöten tillåter 
verksamhetssamordnare att diskutera med varandra vad som är det bästa tillvägagångssätt för 
att uppnå en fungerande kommunikation. En fungerande kommunikation skall leda till att 
professionella skapar ett band till föräldern som senare kan användas för att komma till en 
gemensam grund när de tillsammans inser att båda parter vill det som är bäst för barnet (Aspeflo 
2010). Detta överensstämmer med tidigare forskning inom området (Eaton et al. 2016) där 
verksamhetssamordnare samverkar för att uppnå en fungerande kommunikation gentemot 
föräldrar och skapar en förståelse. Vidare menar Eaton et al. (2016) att förlåtelsen leder till 
faktorer som påverkar att föräldrarnas självkänsla förminskas och den fungerande 
kommunikationen underlättar på så sätt föräldrarnas skuld- och skamkänslor.  
 
Genom att verksamhetssamordnare samverkar med varandra för att få olika insyn i vad som 
orsakar föräldrarnas skuld- och skamkänslor tillåts professionella att ha en egen typ av 
förståelse för föräldrarnas känslor (Aspeflo 2010). Detta för att den professionella enklare ska 
kunna sätta sig in i föräldrarnas situation (Aspeflo 2010). Det kan liknas med en teoretisk 
ståndpunkt där deltagaren och föräldrarna, är experter på sig själva och sin egen situation 
(Anderson & Goolishian 1992). Genom samverkan skapar verksamhetssamordnarna en ökad 
förståelse för att se till den expertis som föräldrar har utifrån egna erfarenheter. Genom att se 
föräldrarna som experter på sig själva och deras egna känslor skapade ur egna erfarenheter skall 
det verka för ett utökat utrymme som tidigare samtalsformer och teorier gett begränsat utrymme 
till (Anderson & Goolishian 1992). 
 

Det finns känslor och svåra olösta konflikter på insidan, eller känslan av att inte få full delaktighet 
i samhället och då handlar det mycket om att försöka lyssna till känsla och bekräfta. 
Respondent 1 

 
Precis som Respondent 1 uttrycker i citatet ovan så menar Anderson och Goolishian (1992) att 
professionella kan ha ett ställningstagande som tillåter en förståelse till att människor befinner 
sig i en verklighet gjord av sociala konstruktioner och dialoger. Vidare menar Aspeflo (2010) 
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att ett förstående ställningstagande tillåter att arbetet mot skuld och skam kommer från en 
bakgrund där förälderns känslor bekräftas istället för ses ned på (Aspeflo 2010). Likt vad 
Respondent 4 lyfter i citaten nedan. 
 

Många gånger är det så att vi jobbar med dessa känslor direkt med föräldrarna, då behöver vi 
samverka för deltagarens bästa. Respondent 4 

 
5.3.3 Tydliggörande pedagogik 

Tydliggörande pedagogik kan beskrivas som ett redskap som skall verka för att underlätta 
kommunikation samt se till vad samtliga parter tycker och tänker. Vidare menar Pettersson 
(2001) att kommunikation är en samspelsprocess där minst två personer delar 
uppmärksamhet om något. Alla behöver kunna kommunicera för att ge uttryck för sina tankar 
och kunna påverka sin omvärld.  

Jag anpassar arbetssättet. Är det en person som inte kan säga ja eller nej då har jag hjälpmedel av 
bilder som betyder bra och dåligt, ja och nej så att personen själv kan peka på om de vill vara på 
en sådan här typ av verksamhet. Respondent 4 

Användandet av den tydliggörande pedagogiken skall enligt Respondent 4 verka för att 
underlätta förståelsen i arbetet, inte bara för deltagaren utan även för 
verksamhetssamordnaren. Strandberg (2011) menar att verksamhetssamordnare kan skapa 
en miljö där en person som i vanliga fall haft problem att kommunicera med sin omgivning 
erbjuds nya förutsättningar med verktyg och redskap för att klara av sin vardag. Detta skall 
verka för att ge personen en ökad självkänsla. På samma sätt menar Pettersson (2001) att 
professionella kan ge en person kommunikationsstöd i form av bilder som leder till en ökad 
förståelse för hur saker och ting fungerar, som leder till en ökad känsla av glädje och 
deltagande i samhället. Likt vad Pickl (2008) kommer fram till i sin tidigare forskning där 
föräldrar som upplever skuld- och skamkänslor gentemot sitt funktionsnedsatta barn på 
grund av att kommunikationsbrister som sätter begränsningar i vardagslivet spelar 
verksamhetssamordnarens stöd stor roll för att komma underfund med dessa känslor. Får 
föräldrarna assistans från verksamhetssamordnare i form av kommunikationsstöd som verkar 
för att det funktionsnedsatta barnet kan få en ökad kommunikationsförmåga tillåts båda 
föräldrar och barn hantera de svårigheter gällande kommunikation som tidigare funnits och 
familjen tillåts utvecklas tillsammans (Pickl 2008). Detta leder i sin tur till att de hinder som 
tidigare funnits i vardagslivet blir mindre och i samband med att hindren försvinner minskar 
även de skuld- och skamkänslor som finns hos föräldrarna (Pickl 2008). Genom att 
professionella ger familjer chansen att utvecklas bortom kommunikationsproblem kan enligt 
socialkonstruktivismen ses som att den professionella sticker hål på vad som länge varit en 
sanning för familjen (Alvesson & Sköldberg 2008). Genom att familjen nu utvecklas med 
varandra när det tidigare varit ett hinder i vardagslivet tillåts en ny sanning att skapas för 
familjen (Alvesson & Sköldberg 2008). Med den nya sanningen kommer en genomgripande 
förändring i hur synsättet på funktionsnedsättningen har varit. Detta skall verka för att de 
skuld- och skamkänslor som funnits skall ersättas av en ny som tillåter utveckling vilket är 
målet med socialkonstruktivismen (Alvesson & Sköldberg 2008). 
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Vid respektive intervjutillfälle framkom att respondenterna använder tydliggörande 
pedagogik för att underlätta kommunikation som Respondent 2 presenterar i citatet nedan. 

Att man kan visualisera och jobba på ett sätt som gör att personen förstår och tar till sig 
information lättare. Allt från att man förtydligar en busstabell så ser man att personen blir lättad 
av att man får något man förstår eller en social berättelse om varför man inte skall peta näsan 
eller hur man skannar ett dokument på ett försäkringsbolag. Det är på väldigt olika nivåer och 
förenklar mitt arbete väldigt. Respondent 2  

Respondent 2 använder sig av tydliggörande pedagogik för att eliminera de hinder som finns 
för att skapa en förståelse för hur saker och ting fungerar och hur deltagaren till exempel tar 
sig till sin dagliga verksamhet. Genom att skapa förståelse och röja eventuella hinder som 
tidigare funnits tillåts deltagaren att bli mer självständig och på så sätt utvecklas personen 
som individ i samhället (Aspeflo 2010). Vidare beskriver Respondent 1 att mycket av de 
skuld- och skamkänslor verksamhetssamordnarna får möta i sitt arbete är med dem föräldrar 
som upplever att själv kunna ta sig till och från sin arbetsplats och klarar sig själva under 
dagen är en norm. 

Jag tror att föräldrar vill att deras vuxna barn ska få en företagsplats då det är för att uppnå en 
normalitet. Man vill kunna säga att "mitt barn har ett jobb" för då har man producerat någonting. 
Respondent 1 

Användandet av tydliggörande pedagogik i form av till exempel busstabeller eller sociala 
berättelser skall enligt Respondent 1 verka för att underlätta föräldrarnas skuld och skam om 
barnet kan ta sig till arbetsplatsen själv och föräldrarna ser att det finns en utveckling. För att 
skapa förståelse för att överkomma problem används enligt Respondent 1 bilder, 
förtydligande av kollektivtrafik och sociala berättelser. Genom att använda detta menar 
Respondent 1 att verksamhetssamordnaren skapar en ny sanning där föräldrarna som 
upplever skuld- och skamkänslor får se att deras barn klarar av saker de inte trodde var 
möjligt tidigare. Det resulterar enligt Respondent 1 i att deltagaren får en bättre förståelse 
och starkare självkänsla som grundar sig i att klara saker själv. Vidare menar Alvesson och 
Sköldberg (2008) att en ny sanning skapas där deltagaren finner en starkare interaktion med 
sin omgivning. Då skapas en förändring i tidigare självklar sanning och de föräldrar som 
upplevt skuld- och skamkänslor gentemot sitt barn får se att möjlighet till utveckling och 
förändring är möjligt (Alvesson & Sköldberg 2008). Samtidigt tillåts 
verksamhetssamordnaren enligt Respondent 1 att genom användningen av tydliggörande 
pedagogik trycka på hur mycket bättre allt blir om sanningen som tidigare var självklar och 
resulterat i skuld- och skamkänslor tillåts att förändras till en sanning där deltagarens 
utveckling är i centrum. Det är på så sätt som Respondent 1 anser att den tydliggörande 
pedagogiken underlättar de skuld- och skamkänslor som återfinns hos vissa föräldrar till barn 
med funktionsnedsättning.  

Vi kan ge pedagogiskt stöd till föräldrar som bär på sorg för att det ska blir bättre och då kan 
föräldrar se att det gynnar sina barn. Respondent 4 

Vidare överensstämmer vad Respondent 4 nämner i citatet ovan med tidigare forskning 
(Eaton et al. 2016) där föräldrar som upplever skuld- och skamkänslor mot sina barn med en 
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funktionsnedsättning ges denna typ av stöttning och får se att deras barn utvecklas har lättare 
att komma över de skuld- och skamkänslor de besitter (Eaton et al. 2016). 

Sammanfattningsvis visar resultatet av det andra temat att verksamhetssamordnare arbeta med 
deltagaren i fokus och pratar ur positiv mening då daglig verksamhet som sysselsättning är 
menad för deltagarens bästa. Verksamhetssamordnare samverkar inom verksamheten för att 
förstå skuld- och skamkänslor hos föräldrarna samt för att uppnå en fungerande kommunikation 
med föräldrar och deltagare. Tydliggörande pedagogik är en del i arbetet för att deltagaren ska 
får en bättre förståelse och starkare självkänsla som grundar sig i att klara saker själv och bli 
mer självständig. Att skapa en utveckling hos deltagaren skall även verka för att föräldrarnas 
skuld- och skamkänslor lättas på utifrån att självständighet är ett kriterium för normalitet. 

  

5.4 Vad verksamhetssamordnarens arbete med skuld och skam hos föräldrar 
till deltagare inom daglig verksamhet skall resultera i 
 
Verksamhetssamordnarens arbete skall enligt Respondent 4 sluta i ett resultat som står för 
deltagarens bästa. Vidare menar Axelsson och Axelsson (2013) att samtal ligger till grund för 
samarbete. På samma sätt menar Andersson (1999) att samtalets förmåga lägger grunden för 
möjligheten att nå ett bra resultat.  
 

Det är en sorg såklart som tar form i ilska och frustration ibland, det man är i och att det inte kan 
bli något annat. Samtalen vi för med föräldrarna ska mynna ut i det där andra så att man har lättare 
att gå vidare från de där känslorna Respondent 4 

 
Avsnittet nedan presenterar samarbetets vikt mellan verksamhetssamordnare, föräldrar och 
deltagare då samarbete uppnår en ökad förståelse till familj. Vidare behandlar avsnittet 
verksamhetssamordnaren vikt av framtidstro som innefattar förändring och utveckling där 
deltagaren är i centrum.  
 
5.4.1 Samarbete med föräldrar 
 
Enligt Respondent 1 är en av de viktigaste egenskaperna en verksamhetssamordnare kan besitta 
att kunna samtala. Genom att verksamhetsamordnarna vågar prata med deltagaren och 
situationen deltagaren befinner sig i hjälper det deltagaren i sin handlingsförmåga enligt 
Respondent 1.  
 

 När jag vågar prata om deras situation hjälper det deltagaren. Respondent 1 
 
Anderson (1999) lyfter samtal som en möjlighet att framhäva en handlingsförmåga. Detta 
genom att samtal åstadkommer en känsla av att uppnå resultat som länge strävas efter utifrån 
ambitioner, förhoppningar, avsikter och handlingar som ska leda till ett samarbete (Anderson 
1999). Samtal är enligt Axelsson och Axelsson (2013) en möjlighet att skapa relationer för 
framtida samarbete. Precis som Respondent 1 menar i citatet ovan så har resultatet av arbetet i 
syfte att uppnå bästa förutsättningar för deltagaren. På samma sätt menar Fyhr (2002) att 
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samarbete är en möjlighet till ökad förståelse för respektive inblandad part, precis som 
Respondent 1 lyfter nedan.  
 

Jag kan förstå ilska, sorg och bitterhet, men det kan bli tungt när föräldrarna är ängsliga. Men 
någonstans måste jag ställa mig utanför mig själv för det är inte mig det handlar om. För i 
slutändan när jag ser resultatet är allt arbete värt de. Respondent 1 
 

Respondent 1 lyfter vikten av att uppnå ett samarbete med föräldrar när skuld- och skamkänslor 
påvisas för att nå ett gott resultat. På samma sätt menar Aspeflo (2010) att samarbete leder till 
en positiv bild på deltagarens situation. Detta då familjer till barn med funktionsnedsättning i 
regel har en negativ syn på resultat utifrån att det föreligger skuld- och skamkänslor. Aspeflo 
(2010) menar att verksamhetssamordnare kan skapa en bra relation till föräldrarna där förståelse 
ligger till grunden vilket i sin tur skall resultera i ett samarbete där skuld- och skamkänslorna 
underlättas. Genom att utveckla ett samarbete som en möjlighet samtidigt som 
verksamhetssamordnaren innehar en förståelse för föräldrarnas negativa synsätt menar 
Respondent 1 att det är det som ligger till grunden för förändring. Vidare menar Fyhr (2002) 
att föräldrar som bär på sorg behöver stöd att möta sorgen och uttrycka den på sitt egna vis. På 
samma sätt som att personer i sorg behöver respekt och medkänsla, och inte medlidande för att 
inte utsätta personer för att bli ett offer. Respondent 4 menar på att få föräldrarna att möta sorgen 
leder till ett öppnare samarbetsklimat som skall leda fram till resultat. 
 

Jag tror att föräldrar har svårt att se sitt barn vuxet beroende på historiens gång, hur de fått kämpa. 
Kanske att det är en sorg i sig och ibland kanske föräldrar strider men egentligen kanske de själva 
behöver säga vad de behöver hjälp med. Respondent 4 

 
Respondent 4 lyfter vikten av att vara tillmötesgående i möten för att det ska bli bra för alla 
parter. Anderson (1999) menar att öppenhet utifrån ansvar och tillförlitlighet resulterar i 
skapandet av ett sammanhang som tillåter relationer. Utifrån att professionella som arbetar med 
människor utbildas till experter på människors sätt att leva och vilka förändringar som ger bäst 
inverkan, menar Anderson (1999) att samarbetet blir bäst när den andra parten bjuds in.  
 

Det är kring normalisering och säkert så de pratade hemma. ”Nu när du går ur skolan så är det 
dags att börja arbeta så då ska vi titta på ett jobb” för att det för dem känns bättre att säga ett jobb 
istället för en sysselsättning. Respondent 4 

 
Respondent 4 menar på att våga möta familjesituationen utifrån citatet ovan eftersom ett 
samarbete bygger på att de har samma perspektiv på situationen familjen befinner sig i. På 
samma sätt menar Anderson (1999) att föräldrar och deltagare behöver bjudas in i 
sammanhanget så att det för alla parter blir detsamma. Slutligen menar Respondent 1 att det 
alltid kommer föreligga en sorg i deras arbete när verksamhetssamordnare möter föräldrar till 
barn med funktionsnedsättning. Fyhr (2002) menar att möjligheten för professionella att kunna 
utföra ett samarbete med föräldrar i sorg innebär tillåtelse att både visa och tala om de svåra 
och förbjudna känslorna.  
 

En del tycker att "du har ingen kunskap, du fattar inte det här, mitt barn kommer aldrig att bli 
vuxet, du måste förstå att jag måste lägga mig i". Respondent 1 
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Sett till tidigare forskning lyfter Benderix (2007) vikten av ett samarbete för att bryta den 
isolering som föräldrar till barn med funktionsnedsättning riskerar att hamna i. Genom att bjuda 
in föräldrar och deltagare för att tillsammans diskutera fram bästa lösningen resulterar det i att 
den isolering som tidigare funnits nu får en chans att brytas upp (Benderix 2007). Vidare menar 
Anderson (1999) att bryta isolering skapar en mer enhetlig bild om vad problemet är vilket 
skapar en större förståelse för varandras verklighet vilket är en viktig grund för ett samarbete. 
När de duellerande verkligheterna stämmer överens (Anderson 1999) tillåts 
verksamhetssamordnaren tillsammans med de föräldrar som upplever skuld- och skamkänslor 
att tillsammans börja komma underfund med dessa känslor. Detta visar enligt tidigare forskning 
ytterligare vikten av verksamhetssamordnarens roll i att bryta tidigare mönster och skapa nya 
sanningar för att åstadkomma resultat där föräldrarna tillåts att prata om skuld- och skamkänslor 
för att uppnå ett samarbete (Benderix 2007). 
 
5.4.2 Från sorg till hopp genom samtal 
 
När verksamhetssamordnaren finner sig själv i situationer där skuld- och skamkänslor återfinns 
hos föräldrar till deltagaren inom daglig verksamhet startar enligt Respondent 2 arbetet för att 
försöka prata om dessa känslor. Samtidigt påbörjas processen för att vända det negativa till 
något positivt. 
 

Vi hjälper inte genom att låtsas att allt är bra. Det är bättre att hjälpa personen än att ignorerat för 
kan vi inte prata om det nu blir det problem längre fram. Respondent 2 

 
Att våga vara öppen mot både deltagare och föräldrar kan vara utmanande då det är lätt att en 
profesionell kommer åt känsliga punkter som kan vara både svåra och jobbiga att prata om 
(Strandberg 2011). Anderson (1999) menar på vikten som professionell att våga ta upp problem 
för att skapa en arena där både deltagare och förälder öppet utbyter tankar. Genom att skapa 
dessa arenor frambringar den professionella en process där deltagarna i konversationen skall 
bli medvetna om de samtalsarenor de befinner sig i (Anderson 1999).  
 

Ibland kan deltagaren känna att "tycker du om mig ändå fast att jag tycker såhär eller är det bättre 
att jag tycker som du för att slippa diskussioner”. Respondent 5 

 
Att skapa en medvetenhet om de samtalsarenor som påverkar människor tillåts en medvetenhet 
om diskursen för att leva i harmoni eller disharmoni (Anderson 1999). Enligt 
socialkonstruktivismen (Alvesson & Sköldberg 2008) tillåts verksamhetssamordnaren att 
påvisa för föräldrar som upplever skuld- och skamkänslor att deras nuvarande sätt att tänka på 
deras situation inte är speciellt bra. När verksamhetssamordnare skapat denna arena och fått 
föräldrar att inse att det finns rum för utveckling och framtidstro kan verksamhetssamordnaren 
skapa nya samtalsarenor (Alvesson & Sköldberg 2008) där deltagarens bästa hamnar i fokus. 
Genom att göra detta tillåts verksamhetssamordnaren tillsammans med föräldrar påbörja 
processen (Anderson 1999) med att istället för skuld- och skamkänslor finna en acceptans och 
utvecklas tillsamman med sitt barn. Att som verksamhetsamordnare känslomässigt finnas till 
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anses i tidigare forskning vara en av de viktigaste egenskaper att besitta i arbetet med skuld och 
skam (Pickl 2008). Att skapa ett utrymme för föräldrar som upplever skuld- och skamkänslor 
tillåter en större öppenhet till att prata om de svårigheter som upplevs samtidigt som att kunna 
prata om dessa känslor verkar för att minska de skuld- och skamkänslor som finns (Pickl 2008). 
Att kunna skapa utrymme för föräldrar var enligt tidigare forskning (Huus et al. 2017) en av de 
saker föräldrar som upplever skuld- och skamkänslor ansåg som viktigast i deras process med 
att komma underfund med känslor och istället hitta hopp och acceptans (Huus et al. 2017).  
 

När någon är förälder och gode man så är det en starkare känslomässig relation. Respondent 1 
 
Respondent 1 menar på att som verksamhetssamordnare ha förståelse för föräldrarnas känslor 
samt att kunna sätta sig in i deras situation är den vägen som oftast leder till utveckling och 
förändring. Att som professionell tillåta klienten att vara expert på sig själv genom att lyssna 
till deras upplevda erfarenheter (Anderson & Goolishian 1992) och den förståelse som skapas 
hos verksamhetssamordnaren gentemot föräldrar och deras känslor skall verka för att skapa ett 
utrymme där framtidstro och förändring är möjligt. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet av det tredje temat att samarbete mellan 
verksamhetssamordnare, föräldrar och deltagare skall leda till en positiv bild på deltagarens 
situation där skuld- och skamkänslor bearbetas. På samma sätt som öppna samtal både mot 
deltagare och föräldrar verkar för att skapa en medvetenhet om de samhällsarenor familjer 
befinner sig i där målet är förändring och en framtidstro. 
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6. Diskussion 
 
I följande kapitel kommer vi utifrån studiens resultat diskutera verksamhetssamordnares 
upplevelser av skuld och skam, hur verksamhetssamordnare arbetar med skuld och skam samt 
vad arbetet med skuld och skam skall resultera i. Vidare kommer även studiens metodval 
diskuteras. Under detta avsnitt kommer vi mer fritt diskutera kring studiens resultat och 
tillvägagångssätt. Detta för att ge en tydligare inblick kring egna tankar runt studien. 
Diskussionsavsnittet kommer sedan följas upp med en slutsats av vad som diskuterats samt om 
studiens syfte uppnåtts. Avsnittet kommer sedan avslutas med förslag till vidare forskning. 
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
Studiens syfte var att, utifrån verksamhetsamordnares perspektiv, belysa skuld- och 
skamkänslor hos föräldrar vars barn har en funktionsnedsättning och omfattas av LSS-insatsen 
daglig verksamhet. Genom framkommit resultat visar det att verksamhetssamordnare arbetar 
mot föräldrar som upplever skuld och skam samt att samverkan och tydliggörande pedagogik 
är två användningsområden för att minska skuld- och skamkänslor som föräldrar upplever. 
Likaså har resultatet visat på samarbete och samtal är två viktiga områden för att tillslut uppnå 
ett arbete där deltagarens bästa är i fokus. På så sätt anser vi att vi besvarat studiens 
frågeställningar och därmed nått studiens syfte.  
 
6.1.1 Skuld och skam hos föräldrar till deltagare inom daglig verksamhet 
 
Sett till skuld och skam hos föräldrar till deltagare inom daglig verksamhet har vi utifrån påvisat 
resultat uppfattat att verksamhetsamordnare möter föräldrar som bär på en förbjuden sorg. 
Utifrån att Respondent 2 bland annat lyfter att det föreligger svårigheter i att prata om 
funktionsnedsättningen och att det istället är lättare för föräldrarna att låtsas som att allt är 
normalt. Vidare har vi sett genom intervjutillfällena att respondenterna använder sig utav olika 
begrepp för att förklara föräldrarnas beteende som besvikelse, skuld, skam och sorg. Ett 
genomgående tema i intervjuerna var att verksamhetssamordnarna försökte beskriva 
föräldrarnas beteende utifrån att de har ett annat perspektiv och ibland en annan verklighet och 
därav svårigheten i vilket begrepp som skall användas. Det kan vi känna igen genom Andersson 
(1999) som pratar om duellerande verkligheter som ger svar på att människor kan leva med 
olika uppfattningar om en situation, händelse eller förlopp som behöver samspela om parter ska 
samarbeta. Anledningen till att vi valt att använda oss av Andersons (1999) teori om duellerande 
verklighet är att vi haft ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Vi ansåg att duellerande 
verkligheter passar in på hur verksamhetssamordnare skapar en bättre förståelse för varför 
skuld- och skamkänslor upplevs. Vidare har vi från resultatet genomgående sett att det är 
verksamhetssamordnarens förståelse som lägger grunden till förändringsarbetet för att 
undkomma skuld- och skamkänslor. Utifrån vad vi sett till duellerande verkligheter så bygger 
bra och välfungerande möten mellan verksamhetssamordnare, föräldrar och deltagare på 
samarbete vilket tyder på att respektive verklighet behöver mötas vilket är en utmaning för 
verksamhetssamordnaren. Detta eftersom att vi ser utifrån Anderssons (1999) teori om 
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duellerande verkligheter att en tredje part behöver stödja de andra parterna i att mötas i deras 
olika verklighetsperspektiv. Utifrån detta sammanhang är deltagare och föräldrar de två parter 
som behöver stöd av den tredje parten som i detta fall är verksamhetssamordnaren. På samma 
sätt har vi sett att Respondent 4 möter människor som har olika uppfattningar om situationer 
som kan liknas med de duellerande verkligheterna och där hens arbete i dessa situationer är att 
skapa förståelse samt att våga lyssna. Vidare visar resultatet på att ett bra bemötande med hög 
förståelse från verksamhetssamordnarens sida resulterar i mindre fördomar gentemot daglig 
verksamhet.  
 
Något som framkom i resultatet var att respondenterna lyfte att föräldrar har fördomar gentemot 
daglig verksamhet som vi kan se ett mönster i att det bygger på okunskap från föräldrarnas sida. 
Respondenterna har lyft att de många gånger varit med om att de får börja första mötet med att 
förklara vad daglig verksamhet innebär, trots att det är de själva som har sökt sysselsättningen. 
På samma sätt som vi sett att det föreligger okunskap är det också en rädsla från föräldrarnas 
sida att deras barn ska få en sysselsättning utan mening. Som Respondent 3 återberättade att en 
förälder sagt att djuren har det bättre än vad deltagarna har det på daglig verksamhet. Vidare 
utifrån framkommit resultat har vi sett att verksamhetssamordnaren påverkas av familjens 
bakgrund då den ligger till grund för hur deltagarens liv blir då skuld och skam kan mildras om 
familjen fått bra bemötande. För enligt tidigare forskning (Eaton et al. 2016) kan ett barn med 
funktionsnedsättning ge påtryckningar på föräldrarnas självkänsla, självförtroende och 
socialisering som i grunden bygger medvetenheten kring sociala komplex samt kunskap om 
vad en bra förälder är. 
 
Slutligen kan vi se att verksamhetsamordnaren möter skuld och skam inom daglig verksamhet 
men att den utformar sig på olika sätt. Vi anser därför efter kunskap från datainsamlingen att 
arbetet som verksamhetssamordnare behöver ha kunskap och förståelse om den sorg som kan 
föreligga för att på bästa sätt kunna arbeta för ett värdigt liv för deltagaren.  
 
6.1.2 Verksamhetssamordnares arbete med skuld och skam hos föräldrar till deltagare 
inom daglig verksamhet 
 
Sett till hur verksamhetssamordnare arbetar med föräldrar som upplever skuld och skam så har 
vi sett att verksamhetssamordnarna har strategier i olika situationer för att på bästa sätt arbeta 
för deltagaren. Respondent 1 berättar att hen alltid låter deltagaren bestämma om föräldrar ska 
delta vid mötet samt att under mötet tilltalar Respondent 1 deltagare oavsett om föräldrarna vill 
ta över. Detta kan vi se genom Anderson och Goolishians (1992) teori som talar för att klienten 
är expert på sig själv. Vi ansåg att användandet av att se klienten som expert likt vad Anderson 
och Goolishians (1992) menar ger oss en tydligare förståelse för hur verksamhetssamordnare 
vill tackla problemet. Detta för att se klienten som expert på sig själv tillåter 
verksamhetssamordnaren att hitta grunden i varför föräldrar upplever skuld- och skamkänslor. 
Likt vad Anderson och Goolishians (1992) menar anser vi att eftersom teorin tillåter ett 
tankesätt där föräldern ses som levande i en verklighet skapad av sociala konstruktioner och 
dialog. En verklighet där föräldrarna lever sitt liv genom socialt skapande meningar som ger 
mening till föräldrarnas handlingar och erfarenheter. På så sätt bör verksamhetssamordnaren ha 
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en medvetenhet innan första mötet om klientens expertis om sig själv samt att 
verksamhetssamordnaren sätter sig i en position av förståelse för de känslor som uppkommer. 
På så sätt menar vi på att verksamhetssamordnarens roll bör vara kreativ och anpassbar med 
förmåga att tänka långsiktigt för att ha stora möjligheter att nå ut till en hel familj som upplever 
skuld- och skamkänslor.  
 
Utifrån att verksamhetssamordnarna i vardera kommun har möjlighet att lyfta problem ser vi 
det som en trygghet då verksamhetssamordnarna aldrig står ensamma om stöd behövs från 
chefer eller kollegor. Det tycker vi utgör ett lugn i arbetet och att det inte är en stor stress över 
den skuld och skam som föreligger hos föräldrarna eftersom situationer som är svårlösta 
diskuteras professionella emellan. Respondent 3 menar på att samverkan 
verksamhetssamordnare och chefer emellan ska verka för att skapa en fungerande 
kommunikation föräldrar och verksamhetssamordnare emellan för att tillsammans se till 
deltagarens bästa. Likt som Respondent 1 menar vikten av att bekräfta känslor istället för att se 
ner på. 
 
Slutligen lyfter samtliga respondenter att de arbetar med tydliggörande pedagogik. Respondent 
4 menar på att tydliggörande pedagogiken skall verka för att underlätta förståelsen i arbetet, 
inte bara för deltagaren utan även för verksamhetssamordnaren. Detta anser vi tyder på att det 
finns kunskap och förståelse av vikten i att alla människor vid ett möte skall förstå så gott de 
går vad som pratas om. Även här ser vi en koppling till Anderson och Goolishians (1992) där 
verksamhetssamordnaren är villig att lägga betoning på individens egna erfarenheter och 
handlingar. Användandet av den tydliggörande pedagogiken anser vi stärker individen där 
deltagarna nu på ett nytt sätt tillåts skapa en mening i samtal med andra. Detta anser vi är ett 
viktigt redskap för att underlätta de skuld- och skamkänslor som finns hos föräldrarna. Detta då 
Anderson och Goolishian (1992) menar att nya meningar som skapas i samtal med andra verkar 
för att skapa ett starkare sammanhang där människor förstår sitt liv genom socialt skapande. På 
så sätt menar vi att verksamhetssamordnare tillsammans med föräldrar lättare förstår vad skuld- 
och skamkänslorna grundat sig i. Genom att deltagaren förstår sitt sammanhang har 
verksamhetssamordnaren möjlighet att röja hinder för ökad självständighet som minskar den 
skuld och skam som föreligger hos föräldrarna. Det ser vi en koppling till tidigare forskning 
(Eaton et al. 2016) där professionella genom stöttning med hjälpmedel kan resultera i att 
föräldrar som upplever skuld- och skamkänslor mot sina barn med en funktionsnedsättning får 
se att deras barn utvecklas och har på så sätt lättare att komma över de skuld- och skamkänslor 
de besitter (Eaton et al. 2016). 
 
6.1.3 Vad verksamhetssamordnarens arbete med skuld och skam hos föräldrar till 
deltagare inom daglig verksamhet skall resultera i 
 
För att se till vad verksamhetssamordnare arbete med skuld och skam hos föräldrar till deltagare 
inom daglig verksamhet skall resultera i menar Respondent 2 på att skapandet av relationer är 
en del i målet att uppnå samarbete. På så sätt ser vi en koppling till hur verksamhetssamordnare 
arbetar för att uppnå ett samarbete verksamhetssamordnare och föräldrar emellan för att 
deltagaren ska få en bra framtid som vi ser är en del av att hamna på rätt sysselsättning. Precis 
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som Respondent 1 menar på att samarbete skapar en positiv bild för deltagarnas bästa. Därav 
ser vi att målet att uppnå samarbete ska verka för att föräldrarna minskar sina skuld- och 
skamkänslor så att de öppnar ögonen och ser till sitt barns bästa.  
 
Vidare ser vi en koppling till det teoretiska perspektivet socialkonstruktivismen där 
verksamhetssamordnaren tillåts ge en chans att påvisa för föräldrar som upplever skuld- och 
skamkänslor att deras nuvarande sätt att tänka på deras situation inte är speciellt bra. 
Användandet av socialkonstruktivismen som teoretiskt perspektiv anser vi har passat studien 
och hjälpt oss nå studiens syfte. Vi ansåg att användandet av socialkonstruktivismen som 
perspektiv passade studien bra då skuld och skam är känslor som visar sig i socialt samspel 
mellan människor (Starrin & Wettergren 2008). Socialkonstruktivismens grundtanke är att de 
verktyg människor använder för att förstå verkligheten runt omkring har sitt ursprung och 
innehåll i interaktion mellan människor och omgivning (Alvesson & Sköldberg 2008).  
 
Sett till socialkonstruktivismen när verksamhetssamordnare skapat samtalsarena och får 
föräldrar att inse att det finns rum för utveckling och framtidstro kan verksamhetssamordnare 
skapa nya samtalsarenor (Alvesson & Sköldberg 2008) där deltagarens bästa hamnar i fokus. 
Vi ser genom skapande av framtidstro en koppling till tidigare forskning där Benderix (2007) 
menar på vikten av ett samarbete för att bryta isoleringen som föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning riskerar att hamna i. Genom att bjuda in föräldrar och deltagare för att 
tillsammans diskutera fram bästa lösningen för situationen resulterar det i att den isolering som 
tidigare funnits nu får en chans att brytas (Benderix 2007). På så sätt anser vi att 
verksamhetssamordnarens roll är en viktig del i en familjesituation där föräldrarna bär på skuld 
och skam eftersom verksamhetssamordnaren har möjlighet i att bryta tidigare mönster för att 
tillåta föräldrarna att prata om skuld- och skamkänslor. Slutligen anser vi att 
verksamhetssamordnarna hanterar skuld och skam genom att skapa arenor eller liknande 
samarbeten med föräldrarna för att deltagaren ska få bäst förutsättningar på daglig verksamhet. 
 
6.2 Metoddiskussion 
 
Då syftet med studien var att belysa skuld- och skamkänslor hos föräldrar vars barn har en 
funktionsnedsättning och omfattas av LSS-insatsen daglig verksamhet utifrån 
verksamhetssamordnares perspektiv, passade en kvalitativ metod väl. Den kvalitativa 
forskningsmetoden med semistrukturerade intervjuer som redskap för att samla in data tillät oss 
att ta del av respondenternas resonemang och tankar på ett sätt som en enkätstudie ej kunnat 
ge.  
 
För att undvika att missa väsentliga punkter och undvika missförstånd under dataanalysen har 
vi tillsammans analyserat och diskuterat all insamlad data. Likt vad Rennstam och Wästerfors 
(2015) menar så är vi medvetna om att förförståelse kan resultera i att data tolkningen kan 
differentiera från vad andra kanske skulle kommit fram till. Vi har genom studien haft respekt 
för individers upplevda erfarenheter som återberättats vid intervjutillfällen och på så sätt satt 
all information i sin kontext. Vidare har kategorierna som skapats innan studiens start blivit 
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stärkta genom dataanalysen. Detta då efterföljande kodning av insamlad data lett fram till data 
som kunde föras in under tidigare skapade kategorier. 
 
För att uppnå studiens syfte och frågeställningar avgränsade vi studien till att intervjua enbart 
verksamhetssamordnare inom daglig verksamhet och att inte behandla föräldrar eller deltagare. 
Detta då valet av verksamhetssamordnare från andra LSS insatser hade kunnat erbjuda andra 
synvinklar och inställningar till hur skuld och skam hanteras vilket hade resulterat i andra 
synsätt till vår studie. Vårt urval har tagits från två mellanstora kommuner där vi lyckats få tag 
på samtliga verksamhetssamordnare inom daglig verksamhet. Detta ser vi som både en styrka 
och en svaghet då vi lyckats få tag på de respondenter som var viktiga för vår studie och kunnat 
bidra med betydelsefulla aspekter. Samtidigt är vi medvetna om vad Eriksson-Zetterquist och 
Ahrne (2016) beskriver som en risk när respondenter har ständig samverkan och närbelägen 
kontakt runt vårt problemområde kan deras förhållningssätt reflektera varandras och endast vara 
karakteristiskt för en intern grupp. Risken fanns även att urvalet för studien varit alltför snävt. 
 
Genom att vi hade förståelse av ett fenomenologisk hermeneutisk antagande har vi varit 
medvetna om samt kritiskt granskat vår förförståelse. Vår egen förförståelse efter erfarenhet 
inom yrket har lett till valet av det hermeneutiska antaget som vi ansåg passande för studien. 
Det fenomenologiska hermeneutiska antagandet har tillåtit att förhålla samt kritiskt analysera 
vår förförståelse under studiens gång. Genom att vi under studiens gång analyserat 
verksamhetssamordnarens upplevelser av skuld och skam och försökt få en ökad förståelse av 
situationen har det fenomenologiska hermeneutiska antagandet varit en styrka för studien. Vi 
anser att antagandet lett fram till en djupare förståelse för hur verksamhetssamordnare upplever 
skuld och skam hos föräldrar som har sina barn inom daglig verksamhet. Samtliga respondenter 
har liknande upplevelser av skuld och skam vilket lett till att de subjektiva beskrivningarna vi 
insamlat från studiens respondenter varit data som liknar varandra. Eftersom vi hade med 
förförståelse in i studien har vi använt den för att utforma vår intervjuguide då vi likt vad 
Bryman (2011) menar kan använda förförståelsen till träffsäkra frågor som kan nyttjas under 
studien gång. Detta anser vi innebär att de frågor vi ställt utifrån vår intervjuguide varit 
pricksäkra eftersom svaren från respondenterna överensstämmer. 
 
Vår förförståelse utifrån egna erfarenheter inom området överensstämmer med insamlad data 
samt tidigare forskningen (Pickel 2008; Benderix 2007) vi tagit del av. Resultatet vi påvisat i 
studien uppfyller det som Kvale och Brinkman (2014) anser krävas för att studien ska ha en 
hög trovärdighet. Det insamlade empiriska materialet har lett till att studiens ställda 
frågeställningar blivit besvarade. Samtidigt har valet av semistrukturerade intervjuer med 
öppna frågor valts för att inte påverka respondentens svar vilket även det enligt Kvale och 
Brinkmann (2014) höjer studien trovärdighet. Samtliga intervjuer har spelats in och 
transkriberats på samma sätt som respondenten svarade på ställda frågor vilket enligt 
Zetterquist och Ahrne (2015) höjer studien tillförlitlighet. Då vi under samtliga intervjutillfällen 
varit medvetna om intervjuareffekten har vi försökt hålla en neutral kroppshållning, minspel 
och närvaro. Detta för att respondenten inte skall påverkas till att ge de svar intervjupersonen 
är ute efter (Alvesson & Sköldberg 2008). Genom att vi varit medvetna om intervjuareffekten 
har vi kunnat hålla ett kritiskt förhållningssätt mot den vilket skall verka för att de svar vi får 
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inte skall tolkas på fel sätt. Detta mena Kvale och Brinkmann (2014) kan stärka tillförlitligheten 
i studien. Vi anser att studiens tillförlitlighet är låg då den endast omfattar total fem 
respondenter från två mellanstora kommuner i Sverige. För att få en högre tillförlitlighet hade 
ett större antal respondenter från ett större antal kommuner krävts då respondenter från andra 
kommuner med större eller mindre resurser kunnat leda fram till andra svar. Eftersom 
underlaget för studien bygger på endast fem utförda intervjuer är det svårt att generalisera hur 
verksamhetssamordnare arbetar med samt hanterar skuld och skam. Utifrån generaliserbarhet 
som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver så kommer våra respondenter från två mellanstora 
kommuner och på så sätt är det svårt att generalisera hur problemet hanteras samt vilka riktlinjer 
som finns inom andra kommuner med annan storlek och tillgångar.  
 
Vi har under studien gång visat hänsyn till Vetenskapsrådet (2002) huvudkrav för att forska 
etiskt. Eftersom våra respondenter är yrkesverksamma inom mindre verksamheter i två 
mellanstora kommuner har avidentifiering av dem och deras uttalanden varit av yttersta vikt för 
oss. Detta för att inte röja deras identiteter för deras kollegor eller utomstående. För att 
respondenterna skulle känna sig trygga tydliggjordes Vetenskapsrådets (2002) 
konfidentialitetskrav innan påbörjad intervju. Vi såg även till att respondenterna befann sig i 
sin egen miljö och att tillräckligt med tid fanns för samtliga intervjutillfällen. Detta för att 
stressmoment inte skulle påverka insamlad data. Detta gjordes även för att respondenterna 
skulle känna trygghet i intervjusituationen.  
 
6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Vår studie är genomförd med fem respondenter från två mellanstora kommuner i Sverige. Trots 
målgruppens minimala storlek anser vi att det skulle var intressant att undersöka mer 
övergripande med fler kommuner, både stora som små, hur skuld och skam från föräldrar mot 
sitt funktionsnedsatta barn hanteras. Då tidigare forskning både nationellt och internationellt tar 
upp problemområdet som något som finns och är svårt att hantera vore det även intressant att 
jämföra hur det hanteras länder emellan. Om vi ser till det området vi själva undersökt vore det 
även av intresse att se det från ett perspektiv från de föräldrar som upplever skuld och skam för 
att se vad de själva säger. Även deltagarnas perspektiv vore intressant att undersöka då det är 
deltagarna det i slutändan handlar om. Deras perspektiv skulle kunna lägga grunden för hur 
problemet med skuld och skam inom LSS arbetas med.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide  
 
Uppstart Frågor:  

• Hur länge har du arbetat på denna arbetsplatsen? 
• Tidigare utbildning? 
• Hur mycket är kontorstid och hur mycket är kundkontakt? 
• Teamarbete?  

Fas 1 

• Vi vill fokusera på klientgruppen vars föräldrar är god man eller förmyndare. Vill du 
berätta om ditt arbete med dessa föräldrar?  

Fas 2 

• Följdfrågor på fas 1. 

Fas 3 

• Hur arbetar du med de föräldrar som upplever skuld och skam över att deras barn som 
har en insats utifrån LSS? 

• Har det förekommit att du har upplevt att det finns kunder som borde vara en del av 
daglig verksamhet men att föräldrar motsagt sig det? Kan du i så fall beskriva den 
processen? Varför tror du att de blev så? Varför tror du att de inte vill det? 

• Hur arbetar du med föräldrar som inte vill att deras barn ska vara en del av daglig 
verksamhet? Hur anser du att barnet påverkas under dessa situationer?  

• Vad för du för typ av samtal när ni samtalar med dessa föräldrar? 
• Vad brukar du tänka på när du pratar med föräldrar om deras barn i ett samtal?  
• När föräldrarna inte låter sina barn bli vuxna, hur upplever du att det påverkar 

kunden?  
• Hur arbetar du med föräldrarna så att de öppnar ögonen för att kunden har ett eget 

självbestämmande och en egen identitet?  
• Hur upplever du att ditt arbete påverkas när föräldrar inte vill att deras barn ska vara 

en del av daglig verksamhet? Hur hanterar du det? Personlig/ Professionell roll, hur 
påverkas rollerna? 

• På vilket sätt arbetar ni med att stärka föräldrar/individen i ert arbete? 
• De föräldrar som inte låter sina barn bli vuxna, hur hanterar du/samtalar med dessa för 

i dessa situationer?  
• Vad brukar du tänka på när du pratar med föräldrar om deras barn i ett samtal?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2 – Kodningsschema  
 

Meningsbärande enheter / citat Kod Huvudkategori 
"I mötet med mig reagerar föräldrar väldigt 
olika och jag tror det beror på vilken erfarenhet 
man har redan från början. Hur blev det att få 
ett funktionsnedsatt barn, hur de fick beskedet 
att barnet är funktionsnedsatt, vilken stötting 
som getts, vilken hjälp de fått på vägen." 

Sorg Hur skuld och 
skam påvisas 
 

"Ja det kan ju vara så att många föräldrar har 
en sorg över att de har ett barn som de inte blev 
som de trodde att det skulle bli, dom har haft 
drömmar och förhoppningar om att deras barn 
skulle bli nått eller blivit på ett visst sätt, så har 
barnet när de växer upp så stora svårigheter att 
de inte kan komma ut på en arbetsplats och 
försörja sig själv och därmed inte få det livet 
föräldrarna hade tänkt sig och då kan det bli lite 
svårt för dem att acceptera det."  

Sorg Hur skuld och 
skam påvisas 

"Det är klart att det kan vara en besvikelse att få 
ett barn som inte är som alla andra eller att det 
har fått en funktionsnedsättning. Jag kan tänka 
mig att det är en sorg över det friska barnet som 
man inte fick, som man har föreställt sig, att det 
skulle blivit ett friskt barn, också blev det inte de, 
det måste vara en sorg." 

Sorg Hur skuld och 
skam påvisas 

"Ofta är det mycket att föräldrarna inte tidigare 
vågat prata om vilka svårigheter deras barn har 
medfört och låtsas att allt är så normalt." 

Sorg Hur skuld och 
skam påvisas 

"Vi får ofta ta sorgen som visar sig genom 
frustration eller ilska, som att deras barn 
kommer till ett ställe som inte är värt nåt, daglig 
verksamhet ses som ett sämre alternativ. Vi har 
förståelse för och är vana att prata om och säga 
att daglig verksamhet kan vara starten på något 
som skulle kunna leda vidare till ett jobb. Det 
kan utveckla personen och vi har märkt att det 
alltid blir bättre. Daglig verksamhet bidrar till 
att de mognar som personer och vi försöker lyfta 
fram det positiva." 

Förutfattade 
meningar 

Hur skuld och 
skam påvisas 

"Det är klart att det kan vara en besvikelse att få 
ett barn som inte är som alla andra eller att det 
har fått en funktionsnedsättning. Jag kan tänka 
mig att det är en sorg över det friska barnet som 
man inte fick, som man har föreställt sig, att det 
skulle blivit ett friskt barn, också blev det inte de, 
det måste vara en sorg." 

Förutfattade 
menungar 

Hur skuld och 
skam påvisas 



 

 
 

"Ungefär som att djurens hade det bättre och att 
i Ryssland har de det bättre än här och jag tyckte 
att de va sådana fruktansvärda påhopp."  

Förutfattade 
meningar 

Hur skuld och 
skam påvisas 

"Ibland får vi ta emot åsikter som inte känns så 
trevligt för oss, vi vill ha en så god människosyn 
som möjligt, ibland blir det nästan kränkande 
mot andra deltagare." 

Förutfattade 
meningar  

Hur skuld och 
skam påvisas 

"Man vill ha ut barnen i samhällslivet och i 
arbetslivet. Jag tror att det är så man tänker, att 
de ska ha mer utbyte av det. Man kanske tänker 
att det ska vara mer utvecklande att va bland 
personer som inte har funktionsnedsättningar."  

Förutfattade 
meningar 

Hur skuld och 
skam påvisas 

"Sedan är det ju så att föräldrar har stor makt 
över sitt barn, oavsett om de har 
funktionsnedsättning eller inte. De ser det som 
att de stöttar sitt barn även om det är vuxet." 

Arbetssätt Arbetet med 
skuld och skam 

"Barnet blir inte bemött för på vilket sätt det är, 
att de inte duger som det är, att de skall försöka 
vara någon annan. Det kan vara så att den 
anhörige har högre krav än vad den enskilde 
klarar av. Ibland vill anhöriga att deras barn 
skall vara så normalt som möjligt genom att vara 
på ett företag ute i samhället, sköter sig själv och 
inte vara på en institution." 

Arbetssätt Arbetet med 
skuld och skam 

"Jag försöker bemöta barnet föräldern 
företräder genom att titta på personen det gäller, 
så har det varit en person som inte 
kommunicerar så mycket så vänder jag mig till 
hen ändå för att det är hen som är 
huvudpersonen, och det är faktisk en del 
föräldrar som tackat för det sen för ”vi är så 
vana att alla pratar med oss som är föräldrar”. 
Även om jag vet att hen inte hänger med så vill 
jag visa att hen är huvudpersonen." 

Arbetssätt Arbetet med 
skuld och skam 

"Då handlar det om att jag måste lyssna in 
personen och till exempel kan jag göra 
uppföljande träffar ute i verksamheten där jag 
vet att föräldern inte är med, att jag åker dit och 
besöker personen så jag vet att jag får träffa den 
själv och komma till tals utan att någon förälder 
är med." 

Arbetssätt Arbetet med 
skuld och skam 

"Vi kanske kan se kopplingarna som föräldrarna 
inte kan se och det är en process ibland att det 
finns ett motstånd till våra gruppverksamheter 
från föräldrar att de tänker att mitt barn har 
större förmågor och kapacitet och ska ut på ett 
företag och tänker att det med 
gruppverksamheter är inte för mitt barn. Då får 
man börja tänka lite långsiktigt." 

Arbetssätt Arbetet med 
skuld och skam 



 

 
 

"För oss är det viktigt att man lyssnar in vad 
personen vill och inte vill göra. Som förälder tror 
jag att det kan va lätt, ända sedan barnen varit 
små är man är med och styr, och det kan hänga 
med upp i vuxen ålder. Det är lätt att tro att jag 
som förälder kan går in och bestämmer lite mer. 
Då är det ännu viktigare för oss att gå in och 
styra så att inte föräldern tar över."  

Arbetssätt Arbetet med 
skuld och skam 

"Anhöriga kan ibland säga att barnet är lite lat 
och kan om hen vill och det är väl bra om man 
tänker så men oftast så är det för att dom vill 
men dom kan inte, vi skall hjälpa dom att ge dem 
förutsättning och sysselsättning för att det skall 
gå bra, så många låtsas att jag kan tex passa 
tider så kommer de inte i tid för att de vågar inte 
säga vad det är de har problem med." 

Arbetssätt Arbetet med 
skuld och skam 

"Många gånger är det så att vi jobbar med dessa 
känslor direkt med föräldrarna, då behöver vi 
samverka för deltagarens bästa.” 

Samverkan Arbetet med 
skuld och skam 

"Det finns känslor och svåra olösta konflikter på 
insidan, eller känslan av att inte få full 
delaktighet i samhället och då handlar det 
mycket om att försöka lyssna till känsla och 
bekräfta." 

Samverkan Arbetet med 
skuld och skam 

"Vi kan kalla till samverkansmöte som vi har 
ibland med huvudpersonen, boendepersonal, 
föräldrar, god man, chefer och så. Vi tar upp vad 
vi ser som problem och försöker lösa det 
tillsammans." 

Samverkan Arbetet med 
skuld och skam 

"Vi kan ge pedagogiskt stöd till föräldrar som 
bär på sorg för att det ska blir bättre och då kan 
föräldrar se att det gynnar sina barn." 

Tydliggörande Arbetet med 
skuld och skam 

"Jag anpassar arbetssättet. Är det en person som 
inte kan säga ja eller nej då har jag hjälpmedel 
av bilder som betyder bra och dåligt, ja och nej 
så att personen själv kan peka på om de vill vara 
på en sådan här typ av verksamhet."  

Tydliggörande Arbetet med 
skuld och skam 

"Att man kan visualisera och jobba på ett sätt 
som gör att personen förstår och tar till sig 
information lättare. Allt från att man förtydligar 
en busstabell så ser man att personen blir lättad 
av att man får något man förstår eller en social 
berättelse om varför man inte skall peta näsan 
eller hur man skannar ett dokument på ett 
försäkringsbolag. Det är på väldigt olika nivåer 
och förenklar mitt arbete väldigt." 

Tydliggörande Arbetet med 
skuld och skam 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

"Jag tror att föräldrar vill att deras vuxna barn 
ska få en företagsplats då det är för att uppnå en 
normalitet. Man vill kunna säga att "mitt barn 
har ett jobb" för då har man producerat 
någonting." 

Tydliggörande Arbetet med 
skuld och skam 

“Jag kan förstå ilska, sorg och bitterhet, men det 
kan bli tungt när föräldrarna är ängsliga. Men 
någonstans måste jag ställa mig utanför mig själv 
för det är inte mig det handlar om. För i 
slutändan när jag ser resultatet är allt arbete 
värt de.”  

Samarbete Vad arbetet med 
skuld och skam 
skall resultera i 

"Det är kring normalisering och säkert så de 
pratade hemma. ”Nu när du går ur skolan så är 
det dags att börja arbeta så då ska vi titta på ett 
jobb” för att det för dem känns bättre att säga ett 
jobb istället för en sysselsättning."  

Samarbete Vad arbetet med 
skuld och skam 
skall resultera i 

"En del tycker att "du har ingen kunskap, du 
fattar inte det här, mitt barn kommer aldrig att 
bli vuxet, du måste förstå att jag måste lägga mig 
i"." 

Samarbete Vad arbetet med 
skuld och skam 
skall resultera i 

“När jag vågar prata om deras situation hjälper 
det deltagaren.”  

Samarbete Vad arbetet med 
skuld och skam 
skall resultera i 

"Jag tror att föräldrar har svårt att se sitt barn 
vuxet beroende på historiens gång, hur de fått 
kämpa. Kanske att det är en sorg i sig och ibland 
kanske föräldrar strider men egentligen kanske 
de själva behöver säga vad de behöver hjälp 
med."  

Samarbete Vad arbetet med 
skuld och skam 
skall resultera i 

"Det är en sorg såklart som tar form i ilska och 
frustration ibland, det man är i och att det inte 
kan bli något annat. Samtalen vi för med 
föräldrarna ska mynna ut i det där andra så att 
man har lättare att gå vidare från de där 
känslorna" 

Samtal Vad arbetet med 
skuld och skam 
skall resultera i 

"Vi hjälper inte genom att låtsas att allt är bra. 
Det är bättre att hjälpa personen än att ignorerat 
för kan vi inte prata om det nu blir det problem 
längre fram." 

Samtal Vad arbetet med 
skuld och skam 
skall resultera i 

"När någon är förälder och gode man så är det 
en starkare känslomässig relation."  

Samtal Vad arbetet med 
skuld och skam 
skall resultera i 

"Ibland kan kunden känna att "tycker du om 
mig ändå fast att jag tycker såhär eller är det 
bättre att jag tycker som du för att slippa 
diskussioner”." 

Samtal Vad arbetet med 
skuld och skam 
skall resultera i 

 
 



 

 
 

Bilaga 3 – Resultatfigur 
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