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SUMMARY 
 

Bernehäll Claesson, I. (2004). The conditions for families with children with di-

sabilities in daily life. Family support. Stockholm: Stockholm Institute of Educa-

tion: Department of human development, learning and special education. 

 

This report is based on three studies within the Family Support Project (FAS-

project). The first study focused on respite care service from three perspectives. 

The second study focused on families with children with brittle bones 

(osteogenesis imperfecta) and the third study focused on families with children 

with muscular diseases. Study two and three surveyed the families’ opportunities 

to exert influence on and participate in the decision process.  

 

The aim of this dissertation is to highlight how families with children with 

disabilities experience daily life, what is working well and what is not working as 

well as desired. The aim is also to find out what areas the families experience as 

problematic and within what areas they need a better support and to demonstrate 

what can be done in the municipalities in order to facilitate for the families. 

 

For many years I have been working with projects concerning family support. 

The different projects have applied to families with children with disabilities and 

among other things to families with children with brittle bones and muscular di-

seases. These diagnoses are mentioned as small and less known disability groups. 

 

The results from the studies show that many families have difficulties in receiving 

the support they need and demand, that they have difficulties to communicate 

with authorities and administrators and that the knowledge about different kinds 

of disabilities are lacking. This is one reason why these families have not received 

the understanding and support for their daily lifes as they should. 

 

 

 

Key words: disability, family support, social support 
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FÖRORD 
 
Jag har under många år arbetat med familjestöd och sett de svårigheter som 

många familjer med barn med funktionshinder har. Samhället har enligt lag skyl-

dighet att tillhandahålla olika former av stöd men det är inte alltid som det mot-

svarar de behov som finns. 

 

Många har varit behjälpliga vid de genomförda studier som denna skrift behand-

lar. Ett varmt tack till de familjer samt övriga som på olika vis ställt upp  vid ge-

nomförandet av de olika studierna, bl.a. genom att låta sig intervjuas och besvara 

enkäter. 

 

Ett varmt tack till Professor Jane Brodin. Din uppmuntran, optimism och ditt stöd 

har för mig varit ovärderligt under arbetets framskridande. Jag vill också tacka 

Peg Lindstrand för alla värdefulla synpunkter. Tack till FunkHa-gruppen vid Lä-

rarhögskolan i Stockholm och då speciellt till Jari Linikko och Elisabeth Lund-

ström för att ni tagit er tid till att läsa och att ge synpunkter på mitt arbete. 

 

Tack Christina Gars och Ulf Olsson för de värdefulla synpunkter och konstruktiva 

förslag jag fick av er. Jag vill även tacka Sanja Lärka Paulin för det fina samarbe-

te vi haft under flera år när vi genomfört olika studier. 

 

Till sist vill jag rikta ett varmt tack till min familj. Min käre make Owe vill jag 

tacka för allt stöd och all uppmuntran jag fått under arbetets gång och tack Åsa 

och Ida för att ni funnits till hands för mig. Jag vill även skicka en hälsning till 

Amanda, Filip, Eric, Ludvig och Elias. Utan er alla hade det här arbetet inte blivit 

av. 

 

 

 

Hjo i juni 2004 
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1. INLEDNING 

Bakgrund 

Under de senaste tjugofem åren har livssituationen för personer med 

funktionsnedsättningar genomgått stora förändringar. En sådan för-

ändring är att barn och ungdomar också med grava funktionsnedsätt-

ningar idag växer upp i sina föräldrahem. Tidigare kunde föräldrar 

lämna sina barn till en institution om de inte ansåg sig kunna ta hand 

om sitt barn men idag finns inte längre den möjligheten eftersom insti-

tutioner för barn i princip inte längre existerar. De har avvecklats vil-

ket dels beror på den svenska lagstiftningen, dels på den förändrade 

människosyn som vi idag har på personer som har funktionsnedsätt-

ningar. Detta innebär att ansvaret för barnen som levde och växte upp 

på institutioner tidigare delvis legat på samhället och att det återfördes 

till familjerna. Detta medför således att ansvaret för stödet till famil-

jerna även överförts till olika instanser i samhället. För att föräldrar 

ska orka med det ofta tunga vårdarbetet krävs att samhället erbjuder 

familjerna ett bra stöd. Många familjer har en pressad situation och ett 

dygnet-runt arbete med att ta hand om sitt barn och en frågeställning 

som jag arbetat med i många år är hur samhällets stöd egentligen ser 

ut för föräldrar som har ett barn med omfattande funktionsnedsätt-

ningar och hur föräldrarna upplever det stöd de får.  

Under åren 1995 till 1997 genomfördes ett projekt om avlösarservice 

som vände sig till landets samtliga kommuner (Brodin, Claesson & 

Paulin, 1998). Projektet bestod av tre delstudier; 1) kommunernas syn 

på avlösning 2) föräldrars syn på avlösning och 3) avlösarnas syn på 

servicen. Resultatet visade att det var stora variationer i stödet från de 

olika kommunerna samt att det på många ställen var brister vad beträf-

far både kvalitet och kvantitet på stödet, att avlösarna var eftersatta vad 
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beträffar utbildning, fortbildning och handledning samt att kommuner-

na inte hade någon målbeskrivning för sin verksamhet eller utvärderat 

det stöd de erbjuder familjerna. I projektet utarbetades modeller för av-

lösning i fyra kommuner. Projektet var baserat på ett samarbete mellan 

föräldrarepresentanter, LSS-handläggare, avlösare samt representanter 

från Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), 

Föreningen Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna (FUB) samt 

Föreningen Autism (FA). Rapporten publicerades 1998 och utskick 

gjordes till samtliga kommuner. Tanken var att arbetssättet skulle kun-

na appliceras även i andra kommuner och att det skall vara en hjälp för 

dem att utveckla en väl fungerande service. 

Forskning visar att familjer med barn med funktionshinder oftast 

har ett större behov av avlastning än andra familjer (t.ex. Paulin, 

1996). Ändå kan det vara svårare för dem att få hjälp. Precis som hos 

andra barnfamiljer är det ofta mor- och farföräldrar som i första hand 

tillfrågas. Mamma eller pappa som är så vana vid sitt barn och vet 

barnets behov kan tycka det är svårt att lämna honom/henne till någon 

som kanske inte förstår barnet lika bra. Människor i omgivningen runt 

familjer med barn med funktionshinder kan många gånger vara be-

hjälpliga t.ex. genom att vara tillfälliga barnvakter.   

I dag finns rätten till olika stödformer inskrivet i Lagen om Stöd 

och Service för vissa funktionshindrade (LSS), och det är en rättighet 

för föräldrar att få stöd. Resultaten från Familjestödsprojektet (FAS) 

visade att avlösning endast är en av flera former av familjestöd och att 

många diagnosgrupper tycks vara eftersatta när det gäller  familjestöd. 

Även i FN:s barnkonvention står att lämpliga skyddsåtgärder bör upp-

rättas som syftar till att ge barn och föräldrar ett nödvändigt stöd. 

Samhället bör satsa på ett generellt och brett stöd till föräldrar i deras 

föräldraroll. Stödet ska sättas in på ett tidigt stadium och följa famil-
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jerna under barnets uppväxtår (Statens Folkhälsoinstitut, 2003). Efter 

hand som barnet blir äldre förändras behoven och därmed utform-

ningen av stödet. Barnens familjesituation är av stor betydelse för de-

ras utveckling och familjen bör ges den hjälp de behöver för att främja 

barnens utveckling. Barnet bör växa upp i en familjemiljö som präglas 

av lycka, kärlek och förståelse (Barnombudsmannen, 2002). Ett barn 

som växer upp med ett funktionshinder påverkar hela familjen och 

deras livssituation, speciellt om funktionshindret är omfattande. Det 

kräver att övriga familjemedlemmar anpassar sig. Ofta är familjen i 

behov av stöd från samhället under lång tid vilket medför att familjen 

inte kan ha samma kontroll över sitt vardagsliv som andra familjer, 

även om samhällets uttalade ideal är att familjerna ska kunna leva ett 

så normalt liv som möjligt (McElwee, 2000). 

Syftet med denna licentiatavhandling är att belysa hur familjer med 

barn med funktionshinder upplever det stöd de får i sin vardag, vad 

som fungerar bra och/eller fungerar mindre bra och inom vilka områ-

den som familjerna kan vara i behov av bättre stöd. Rapporten är base-

rad på tre olika studier som resulterat i fem rapporter och tre vetenskap-

ligt publicerade artiklar. 

 

Rapportens uppläggning 

I kapitel 1 redogör jag för rapportens bakgrund. Jag beskriver den 

livssituationen som uppstår för familjer som får barn med funktions-

hinder och hur samhällets syn på funktionshinder har förändrats under 

den senare delen av 1900-talet genom gällande lagstiftning, vilket 

bl.a. innebär att barn med funktionshinder idag växer upp i sin familj. 

Här finns avsnitt om både hur det är att ge stöd och att få stöd samt 

olika aspekter på makt. 
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I kapitel 2 redogör jag för gällande lagstiftning, bl.a. socialtjänstla-

gen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt 

olika stödformer som samhället vid behov ska tillhandahålla familjer 

med barn med funktionshinder. Här redogörs också för de begrepp jag 

använder mig av i rapporten samt ett avsnitt om habiliteringen. 

I kapitel 3 redogör jag för den forskning som berör olika former av 

samhällsstöd till familjer med barn med funktionshinder, både svens-

ka och internationella studier. Här framkommer även vilka behov fa-

miljerna har påtalat att de har i de olika studierna samt hur de tycker 

att de blir tillgodosedda. 

I kapitel 4 finns syfte och metod beskrivet samt en beskrivning av 

de studier som denna rapport grundar sig på. Den modell för avlösar-

service som utarbetades i studie 1 finns beskriven här samt synpunkter 

från föräldrar om vilka behov de påtalat att de har i de olika studierna. 

Kapitlet avslutas med de etiska överväganden som varit aktu-ella. 

I kapitel 5 redogör jag för mina teoretiska utgångspunkter. Jag har 

använt mig av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori (1979) 

som beskriver hur individen påverkas av de olika nivåerna i samhälls-

strukturen. 

I kapitel 6 finns diskussion och slutsatser. Här diskuterar jag de re-

sultat som framkommit i studierna och hur de kan kopplas till teorier-

na. Jag diskuterar också vad gällande lagar säger och kopplar det till 

de behov som familjerna har samt vad egna studier och annan forsk-

ning om familjestöd har kommit fram till. Här jämför jag även om de 

olika familjernas behov i egna och andras studier är jämförbara eller 

på något sätt skiljer sig åt. 
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Att bli förälder till ett barn med funktionshinder 

Det är en stor och omvälvande händelse att bli förälder och man blir 

det för resten av livet. Man ska mentalt bli mamma eller pappa i rela-

tion till en ny liten människa. Det blir också en förändring i relationen 

till egna föräldrar och syskon. Man är inte bara son eller dotter, bror 

eller syster, utan man har fått ett nytt perspektiv som förälder (Kihl-

bom, Mattsson & Ström, 1994). Föräldrar har drömmar om hur det 

kommer att bli när de får sitt barn. För de som får ett barn med funk-

tionshinder blir upptäckten att viktiga livsmål plötsligt blivit omöjliga 

att uppnå ofta smärtsam och de kan känna att de misslyckats som för-

äldrar. De ideal som föräldrarna försöker leva upp till är inte enbart 

deras egna utan de påverkas också av de som företräder samhället 

t.ex. sjukvårdspersonal. Föräldrars skuldkänslor är nära relaterade till 

de värderingar som råder, både i samhället i stort och i den närmiljö 

familjen befinner sig i.  

Det finns djupt rotat i vår kultur att föräldrar ska ta hand om och 

uppfostra sina barn själva. Föräldrar har krav och förväntningar på sig 

att både vara kompetenta föräldrar och att göra bra ifrån sig i yrkeslivet 

(Gustavsson, 1985). För den familj som får ett barn med funktionshin-

der kan detta vända upp och ner på tillvaron och de förhoppningar och 

förväntningar som föräldrarna hade på det barn de väntade. Beskedet 

om att barnet har ett funktionshinder kan komma som en chock för för-

äldrarna eftersom det under graviditeten kanske inte funnits något som 

pekat mot detta. Den allra första informationen som föräldrarna får om 

att deras barn har någon form av funktionshinder påverkar hur de klarar 

av sin föräldraroll, menar McElwee (2000). Minnen från den första in-

formationen finns, enligt många föräldrar, kvar och de minns dem in i 

minsta detalj. En familj från tidigare genomförda studier  berättar att 
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det var genom personalens blickar sinsemellan, som de förstod att nå-

got var fel.  

Många frågor uppkommer hos föräldrar som får beskedet att deras 

barn har ett funktionshinder. De kan fundera över om de kommer att 

känna stolthet över sitt barn, om de kan de återgå till förvärvslivet och 

hur det blir för övriga barn i familjen. Just när de får beskedet är det 

oftast svårt för dem att tro att även om livet blir annorlunda så kan det 

ändå bli rikt. Det finns också förväntningar på att föräldrarna ska vara 

ledsna men tvärtemot kan några istället känna ilska över att just de 

fick ett barn med funktionshinder. Bakk och Grunewald (1998) skri-

ver att det som oftast är värst för föräldrarna är när deras barn har det 

svårt och de inte kan göra något för att hjälpa, t.ex. när barnet har 

smärta eller kramper eller när barnet själv förstår att det är annorlunda 

än andra barn.   

Kvande Egeland och Knutheim (1995) anser att när en familj får ett 

barn med funktionshinder beskrivs detta ofta som en livskris och att det 

kan jämföras med sorgen när ett barn dör. Föräldrarna sörjer det friska 

barn de inte fick samtidigt som de blivit föräldrar till ett barn som be-

höver dem mer än någon annan. Många upplever att denna sorg är för-

bjuden. När barnet sedan når skolåldern återupplever föräldrarna att de 

har ett barn med funktionshinder som de ofta måste göra specialarran-

gemang för. I Sverige finns många brister i tillgänglighet, knappt 50 

procent av skolorna är anpassade till elever med funktionshinder. När 

dessa och liknande brister förekommer ökar föräldrarnas arbetsbörda 

såsom att de måste göra speciallösningar samt att deras barns funk-

tionshinder blir mer handikappande än det behöver vara (McElwee, 

2000). Det blir också tydligt var barnet står i jämförelse med jämnåriga 

och för flertalet föräldrar kommer situationen helt oväntat. Att hamna i 

en sådan situation kräver en omställning som tar tid och påverkar flera 
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livsområden. Hur de löser denna nya situation beror på deras person-

lighet, vilka tidigare erfarenheter de har och hur deras sociala nätverk 

fungerar (Bille & Olow, 1999).  

Föräldrarna behöver tidigt få ett psykologiskt och praktiskt stöd för 

att de ska ha möjlighet att både skapa ordning i sitt nya liv och även 

kunna ge barnet den trygghet och omvårdnad det behöver. Förutom det 

extraarbete som det innebär att ha ett barn med funktionshinder finns  

ofta flera barn i familjen. Även syskon kan vara i behov av kvalificerat 

stöd (Grunewald & Leczinsky, 2001). För de barn som har ett syskon 

med funktionshinder blir oftast uppväxtåren påverkade. Syskonens be-

hov måste beaktas och det är viktigt att de får rimliga förklaringar till 

det som hänt. Många föräldrar känner sig ofta otillräckliga gentemot 

övriga barn i familjen. Det kan avhjälpas med t.ex. avlösning. Hos sys-

kon kan det också uppstå avundsjuka mot barnet med funktionshinder 

när det i hemmet dyker upp personer som bara intresserar sig för barnet 

med funktionshinder. Det barnet kanske får beröm medan syskonet helt 

glöms bort (Gotthard, 2002). 

Ofta känner föräldrar en stor skuldbörda över att inte räcka till, inte 

hinna eller orka så mycket som de önskar (Brodin, 1991). Barnet har 

kanske en störd sömn och därmed också föräldrarna. Det kan också 

uppstå en viss isolering för familjen i umgänget med vänner eller att 

delta i aktiviteter eftersom det kan vara svårt att lämna barnet i någon 

annans omsorg. I SOU 1989:9 beskriver föräldrar det motstånd de har 

känt för att ta emot hjälp till sitt barn. Det är något de fått lära sig. Den 

bästa hjälpen har varit när någon anhörig blivit anställd som avlast-

ningsfamilj och de säger att de hellre låter bli om de måste lämna sitt 

barn till någon de inte känner. Den oro de vid sådana tillfällen känt har 

gjort att de ändå inte känt sig lediga. På grund av den ökade stressen 

som det innebär att bli förälder upplever en del att deras egna resurser 
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inte räcker till för att klara föräldraskapet. Orsakerna till den stress för-

äldrar kan känna är individuella och faktorer som påverkar är exempel-

vis bristande stöd från anhöriga. Idag är det vanligt att byta bostadsort 

under studier eller vid tillgång till arbete och därmed minskar stödet 

från mor- och farföräldrar för många familjer (Hwang & Wickberg, 

2001).  

Familjer som har barn med utvecklingsstörning är mer utsatta än 

andra familjer med barn med funktionshinder, eftersom ett intellektuellt 

funktionshinder ses som motpolen till vad som idag är en normalt lyck-

ad samhällsmedlem. När en familj får ett barn med funktionshinder 

ställs mycket av det man tidigare tog för givet på ända. McElwee 

(2000) menar att mer än 50 procent av svenska familjer med barn med 

Downs syndrom inte var nöjda med det stöd de fick. Svenska familjer 

med förskolebarn med funktionshinder var mer missnöjda med stödet 

än familjer i övriga Norden. Om vi jämför oss med andra länder har vi 

kommit förhållandevis långt när det gäller att ge barn och ungdomar 

med funktionshinder ett bra liv med sina föräldrar. Samhällets stöd får 

dock aldrig svika utan måste hela tiden utvecklas. Gustavsson (1985) 

påpekar att: 
 

Föräldrarnas svårigheter att uppfylla samhällets krav består i första hand i 
att det är omöjligt för dem att både leva upp till de förväntningar som finns 
på föräldrar, att de ska ta hand om sitt handikappade barn, och till de övriga 
krav samhället ställer på en normalt framgångsrik man eller kvinna (s. 145). 

 

Många föräldrar lägger också sin egen karriär åt sidan för att kunna ta 

hand om sitt barn (Brodin & Stancheva, 2002). Familjens liv föränd-

ras på ett radikalt sätt när de inser att barnet de fått är i behov av sär-

skilt stöd (Magnusson & Lorenzi, 1999). Enligt Lind (2003) är beho-

vet av information och stöd om vilken hjälp som finns att tillgå störst 

efter barnets födelse eller när skadan hos barnet upptäckts. Föräldrar-
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nas behov av att träffa andra föräldrar i liknande situation är som 

störst under samma period.  

Föräldrar med barn med funktionshinder känner ofta en stark oro in-

för framtiden. Så länge föräldrarna har sitt barn hemma får det den kär-

lek och omsorg det behöver, men hur blir det när de inte orkar längre 

eller inte finns? Kommer personer/personal i barnets kommande boen-

de att ha tid och möjlighet att ge barnet en kärleksfull omvårdnad. Sae-

tersdal (2000) menar att: 
 

De är rädda för att omvärlden värderar dem utifrån, utifrån deras hjälplös-
het, deras funktionshinder. Om man blir definierad som ett hjälplöst, stumt 
väsen, som en ”grönsak”, ett ”omsorgspaket”, är naturligtvis faran stor att 
man blir hänvisad till en icke mänsklig sfär. Att inte bli förstådd blir ett ex-
istentiellt problem som rör den grundläggande frågan: Vad är en människa? 
(s. 19).   

 

Av denna anledning är det viktigt att barnet får en diagnos eftersom 

man därigenom kan få en större förståelse för barnets svårigheter, 

både inom familjen och från personal i den omgivande miljön. Detta 

har diskuterats både för och emot. En del menar att man då sätter en 

etikett på barnet. Men det är också barnets rättighet att få veta vad 

som är orsaken till de svårigheter han/hon har. En mamma uttryckte 

sig så här när hennes barn fick diagnosen autism (Handikappom-

budsmannen, 1999): 
 

Det är uppenbart för andra att hans beteende beror på handikapp – inte på 
att han skulle vara bortskämd eller ouppfostrad. Därför var det så oändligt 
skönt att äntligen få diagnosen då han var fyra och ett halvt år. – Jag har 
känt mig som en dålig mamma, misslyckad. Jag klarade inte av att uppfost-
ra honom, tyckte jag. Jag älskade honom och ville bara väl. Men hur jag än 
gjorde blev det fel. Jag förstod inte hans signaler, varför han plötsligt blev 
så arg och fick utbrott (s 21). 

 

Många föräldrar, speciellt mödrar, berättar om att ”de visste att något 

var fel” men att de inte fick gehör för det på barnavårdscentral eller 
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hos barnläkare. Intuitivt kände de att deras barn avvek på något sätt 

men ingen tog dem på allvar. En del föräldrar vittnar om hur de av 

vänner och andra upplevdes som dåliga i sitt sätt att uppfostra sitt 

barn, att de var släpphänta utan att sätta gränser. Saetersdal (2000) 

menar att det under senare år vuxit fram en ny form av litteratur, den 

där föräldrar/anhöriga skriver om hur livet med barn med funktions-

hinder totalt förändrat dem som människor. De skriver om de motstri-

diga känslor de har, om sina nederlag och om hur de fått kämpa för att 

få en riktig diagnos och behandling för sina barn men även om hur 

deras värderingar förändrats, att de ser saker med andra ögon. Många 

av de som skriver om sin egen situation är t.ex. föräldrar till barn med 

autism och barn med Downs syndrom. Föräldrarnas syfte med att 

skriva böcker i skönlitterär form är troligen ett sätt för dem att bearbe-

ta sin sorg men även att dela med sig av sina erfarenheter och de svå-

righeter de genomgått efter att de fått ett barn med funktionshinder.  

 

Föräldrars livskvalitet 

I detta avsnitt diskuterar jag vad begreppet livskvalitet kan innebära. 

Upplevelsen av livskvalitet är subjektiv och därmed svår att mäta, 

men det finns några grundläggande egenskaper som bör uppfyllas för 

att den enskilde ska kunna uppleva livskvalitet. Livskvalitet är en 

kombination av en människas personliga egenskaper och hennes livs-

situation. Det vill säga hur det sociala nätverket är uppbyggt kring 

familjer med barn med funktionshinder och hur samspelet och de so-

ciala relationerna dem emellan är påverkar individernas upplevelse av 

livskvalitet. Samhällets värderingar och attityder till funktionshinder 

är också av betydelse. 
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Kangas Fyhr (2001) skriver att begreppet livskvalitet har ett värde i 

sig och att det är värt att sträva efter för sin egen del och att det hand-

lar om det goda livet. Hon beskriver två grundläggande skillnader att 

se på livskvalitet. För det första är det individen själv som avgör och 

bedömer vilken livskvalitet han har och för det andra att personen inte 

anses kapabel att själv bedöma sin livskvalitet. Det goda livet har i 

alla tider varit av stort intresse. Termen livskvalitet går att härleda till 

1960-talet då man var intresserad av att hitta andra mått på samhällets 

välfärd än de ekonomiska. Närbesläktade begrepp till livskvalitet är 

lycka, välfärd och hälsa. Dessa är ofta svåra att mäta utan istället mäts 

motsatserna såsom ojämlikhet och ohälsa (Alfredsson, 2002). I Psyko-

logilexikon (Egidius, 1994) definieras begreppet som det värde män-

niskor upplever att tillvaron har för dem alltifrån fysiskt och psykiskt 

välbefinnande till förmågan att ägna sig åt meningsfulla aktiviteter 

och verksamheter. 

Livskvalitet utgår från grundläggande mänskliga behov. Stensmo 

(1991) beskriver de grundläggande behov vi har som biologiska, ma-

teriella, emotionella, sociala och aktivitetsbehov och att det är dessa 

som avgör en persons levnadsnivå och möjligheter att utforma och 

styra sitt liv. Att vara en viktig och betydelsefull person är något alla 

vill vara och att känna trygghet i livet är ett basbehov. Att duga precis 

som man är ska vara en självklarhet för alla, anser jag. De ideal som 

finns i samhället idag är inte positiva för alla. Att man ska vara smal, 

gå på gym och träna, berest och då helst över hela världen, ha råd att 

köpa dyra märkeskläder är ett axplock av de måsten som föreligger 

för många och som av dem räknas som livskvalitet. Förutsättningarna 

att klara allt detta är inte förunnat alla. Vi har alla rätt att bli respekt-

fullt bemötta och få möjlighet att växa i mötet med andra personer.  

När det gäller familjer med barn med funktionshinder kan detta ses 
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som speciellt viktigt eftersom deras barns välbefinnande är centralt i 

deras liv. Föräldrar måste känna att de duger som föräldrar, att deras 

åsikter och tankar är värdefulla och att de känner att de blir tagna på 

allvar och respekteras som en jämlike. 

 

Att ge och ta emot stöd 

Då både egna och andras studier visat att det inte är helt problemfritt 

att ge eller ta emot stöd vill jag här belysa det ur två synvinklar; för-

äldrarnas (klienternas) och hjälparnas. Jag vill också belysa vikten av 

kunskap hos de som är hjälpare, både beslutsfattare och utövare. Det 

är vardagen som i många avseenden är ansträngande för familjer med 

barn med funktionshinder. Skäl till det är att omvårdnaden såsom 

badning, matning och påklädning tar mycket mer tid än med övriga 

barn, ofta behöver barnet mer tillsyn och uppmärksamhet samt stimu-

lans och träning än andra barn. Föräldrarna har också i regel kontakt 

med ett stort antal personer, speciellt om barnet är gravt funktions-

hindrat. Det kan vara färdtjänst, LSS-handläggare, sjukgymnaster, ar-

betsterapeuter, skola, läkare, psykologer, hjälpmedelscentral. Det är 

oftast mycket tidskrävande och det kan vara svårt för omgivningen att 

förstå hur mödosamt det är för föräldrarna. Att begära insatser innebär 

att de måste berätta om barnet och vilka svårigheter som barnet har 

om och om igen. Det kan också innebära att bli ifrågasatt och kunna 

motivera varför de behöver just det stödet (Bakk & Grunewald, 1998).  

För en familj förändras livet drastiskt genom att de får barn. Om det 

sedan visar sig att barnet har ett funktionshinder blir upplevelsen ännu 

mer omtumlande. Oftast får familjen inom kort tid kontakt med ett 

habiliteringsteam med ett antal experter inom olika områden. Oftast är 

det positivt men kan också påverka föräldraskapet negativt. Istället för 
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att vara den som ”vet mest och bäst” om sitt eget barn så överlämnar 

föräldrarna den rollen åt experterna, den egna förmågan och kunnan-

det som förälder kan blir åsidosatt och naggat i kanten. Det är många 

saker som kan förändras när en familj får ett barn med funktionshin-

der. De kan kanske inte bo kvar i sin nuvarande bostad på grund av 

trappor eller andra orsaker till att bostaden inte går att anpassa. Att 

flytta innebär nya konstellationer för familjen såsom att barnet/barnen 

får byta skola, familjen får nya grannar etc.  

Annat som påverkar familjen är om båda föräldrarna ska fortsätta 

att arbeta. Föräldrar jag själv träffat i tidigare studier, t.ex. Bernehäll 

Claesson, Paulin och Brodin (1999) menar att arbetet kan vara ett 

andningshål och en möjlighet till att träffa andra vuxna människor. 

Vad som för föräldrar med barn med funktionshinder kan kännas som 

en belastning är att de många gånger får en större frånvaro från arbetet 

eftersom deras barn har flera kontakter med sjukvården och andra in-

stanser än barn utan funktionshinder. De föräldrar som väljer att vara 

hemma upplever många positiva sidor med det. De får oftast mer tid 

över till övriga barn i familjen och de känner en tillfredsställelse över 

att kunna tillgodose sina barns behov i första hand (Jarkman, 1996). 

Många ser samhällets stöd som naturligt medan andra ser det som 

problem och hellre vill klara sig själva eller med hjälp av släkt och 

vänner. För att få tillgång till stöd måste man veta vad som finns att 

tillgå. Vissa personer kan och vet hur man skaffar sig information och 

kan sätta sig in i lagar och rättigheter samt söker reda på aktuell 

forskning medan andra inte har samma förmåga. Det kan till och med 

bli så att den hjälpsökande kan och vet mer om lagar och rättigheter 

än den som ska besluta om stödet vilket gör att dessa personer ofta 

upplevs som besvärliga. För det mesta är det dock så att föräldrar till 

barn med funktionshinder inte vet vilket stöd de kan begära eller vad 
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som anses befogat att begära. Kommunerna har en skyldighet att in-

formera om olika lagar och det stöd som kan erhållas men flera studier 

visar att detta inte fungerar (t.ex. Björck-Åkesson, Brodin & Fälth, 

1997).  

Under många år har familjer med barn med funktionshinder tilldelats 

en passiv roll med liten möjlighet att vara delaktiga i olika beslut som 

gäller dem själva. Att bli respektfullt bemött och få den hjälp man be-

höver, varken mer eller mindre, är viktigt. Det förekommer dock att 

familjer med barn med funktionshinder känner sig kränkta i kontakten 

med olika myndighetspersoner. För att en handling ska bli en kränk-

ning måste den uppfattas så av mottagaren, det är offrets definition av 

handlingen som är avgörande. I SOU 1999:21 framkommer att det 

finns brister i bemötandet av personer med funktionshinder och att 

många känner sig kränkta och ifrågasatta. Av den orsaken måste det bli 

en ökad kompetens om etiska frågor och attityder hos anställda och be-

slutsfattare, menar författarna.  

Den okunskap som kan föreligga hos de personer som ska besluta 

om olika stödinsatser är för en del familjer ett problem. För att de ska 

få rätt stöd är det inte bara kunskap om själva funktionsnedsättningen 

som krävs utan också vilka konsekvenser det ger och på vilket sätt det 

går att kompensera. Brist på kunskap hos de personer som arbetar med 

eller beslutar om barnen och familjerna kan även leda till kränkningar 

av familjen och deras rättigheter och att felaktiga beslut fattas. Olika 

myndigheter kan säkert förklara sina ståndpunkter och ha goda skäl 

till varför vissa beslut fattas. Jarkman (1996) menar att de som till ex-

empel handlägger hjälpmedelsfrågor ofta har en annan åsikt om vad 

familjen behöver för hjälpmedel än vad familjen själva har. Föräldrar-

na utgår från sin egen vardag och hur de ska få den att fungera medan 

de som handlägger ärendet måste göra både medicinska och ekono-
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miska bedömningar. Önskemål från föräldrar som har barn med funk-

tionshinder angående myndigheters sätt att arbeta är bl. a. att olika 

myndigheter behöver ha en helhetssyn och samverka med varandra så 

att föräldrarna slipper lägga så mycket tid och kraft på att samordna 

insatser runt barnet. Många föräldrar anser att de behöver känna till att 

det finns ett boendealternativ för deras barn i kommunen om det hän-

der dem något eller om de inte orkar med sin situation. Det handlar 

om ett basalt behov av trygghet för dem. Andra önskemål som föräld-

rar har är att det ska finnas ett boende och stöd för barnet när det blir 

vuxet och föräldrarna inte längre finns och att de får lämplig informa-

tion om lagar och andra stödformer (Larsson, 2002). 

Många praktiska svårigheter som familjer med barn med funktions-

hinder utsätts för kan lösas genom information, t.ex. om bostadsan-

passning, hjälpmedel, vårdbidrag eller transporter. En yrkesgrupp som 

kan hjälpa och informera familjerna är de kuratorer som är knutna till 

habiliteringen. I studier, bl.a.  Bernehäll Claesson, Paulin och Brodin 

(1999); Lärka Paulin, Bernehäll Claesson och Brodin (2000) har öns-

kemål från föräldrar om att ha en person som kan vara ”spindel i nä-

tet” framkommit. En person som kan hjälpa och stötta familjerna i de-

ras kontakt med olika myndigheter. För familjerna innebär det ofta ett 

stort antal kontakter med olika instanser för att få vardagen att funge-

ra. McElwee (2000) skriver att många familjer har önskemål om att ha 

någon som kan hjälpa till med samordning och planering skriver ock-

så att det pågår ett arbete som syftar till att hitta modeller som avser 

att ge familjerna och övriga berörda en plan över hur man på bästa sätt 

kan ge familjen ett bra stöd.  

Det finns många familjer som upplever att de inte riktigt vet vilka 

rättigheter de har eller vilken hjälp som finns att få och då är det heller 

inte lätt att veta vad man ska ansöka om. I de fall som familjerna inte 
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blir upplysta om vilka stödformer som finns så ökar också ojämlikheten 

i maktbalansen (Skau, 2001). Att be om hjälp försätter en familj i en 

annorlunda situation där skillnaden mellan vanliga relationer och klient 

– hjälpare är stor. En klient är kanske i situationen för första gången 

medan hjälparen ofta befinner sig i liknande situationer. Det ligger ett 

stort ansvar på hjälparen att bemötandet av klienten görs med respekt. 

Skillnad mellan att uppleva sig själv som ett fall till att bli behandlad 

som en människa är stor (ibid). Relationen hjälpare – klient är inte 

jämbördig och det är heller inte något vänskapsförhållande utan intres-

set fokuserar på den hjälpsökandes situation och behov (Holm, 2001). 

Även Skau (2001) påpekar:  
 

Att bli klient betyder på sätt och vis att inte längre råda över sig själv utan 
istället vara föremål för professionella hjälpares diagnostiska, terapeutiska, 
hjälpande, stödjande, frigörande eller undertryckande handlingar  (s. 47).   

 
 

Många familjer med barn med funktionshinder drar sig i det längsta 

för att be om hjälp. De vill i möjligaste mån själva klara av sin situa-

tion. Familjer som har barn med funktionshinder lever i samma verk-

lighet som andra småbarnsfamiljer samtidigt som de har en verklighet 

som ställer alldeles specifika krav på dem såsom sjukhusvistelser eller 

andra kontroller (Jarkman, 1996). I den kontakt jag själv haft med fa-

miljer har det framkommit att föräldrarna väntar med att kontakta oli-

ka myndigheter. Att be om hjälp innebär också att främmande männi-

skor kan komma in i hemmet och göra olika undersökningar, privata 

upplevelser antecknas och det som från början är privat går över till 

att avprivatiseras.  

Kunskap, självkännedom och empati är tre krav som kan ställas för 

all kontakt med hjälpsökande. I begreppet kunskap ingår kännedom 

om psykologiska försvar och omedvetna krafter, omedveten kommu-
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nikation och ambivalenta motiv som en hjälp för att förstå den hjälp-

sökande. Det ökar även motivationen till att försöka skapa en bra rela-

tion. Självkännedom är ett grundläggande krav i den professionella 

hållningen. Det är endast om egna känslor och behov är medvetna 

som man kan hantera dem så att de inte blir styrande i kontakten med 

klienten. Denna medvetenhet är det bästa skyddet för den hjälpsökan-

des integritet. Empati innebär förmågan att sätta sig in i  och förstå 

andra människors känslor. Denna förmåga intar en central plats i den 

professionella hållningen. En hjälpare som förstår vad som kan ligga 

bakom ett utspel och provokationer från en klient har större möjlighet 

att bemöta reaktionerna på ett bra sätt som är avpassat klientens be-

hov. Begreppet empati är grekiska och står för ”empatheia” av en, in 

och pathos som betyder känsla, lidande och tillsammans blir det unge-

fär inkännande. Holm (2001) menar att empatin innebär förmågan att 

använda den kognitiva funktionen att inta en annan människas psyko-

logiska perspektiv eller ett socialt rolltagande, förmåga att beröras av 

andras känslomässiga situation och en interaktion mellan affektiva 

och kognitiva mekanismer. 

Att vara hjälpare till professionen innebär att personen har den 

kompetens som krävs för att utföra arbetet och att klienten ska kunna 

ha som krav att hjälparen kan sitt yrkesområde. Det är viktigt att hjäl-

paren förstår hur svårt det kan vara för en familj att få besök av en 

myndighet och att familjen/föräldrarna kan ge felaktiga signaler, vilka 

hjälparen i sin tur kan feltolka. För klienten kan besöket göra att det 

inte går att uppträda naturligt (Skau, 2001). Det ställs höga krav på 

den professionella hjälparens förmåga att hantera möten med klienter. 

Klienterna ska känna sig förstådda, bekräftade och sedda. Det är i det 

här sammanhanget som begreppen professionalism och empati är me-

nade att vara ledstjärnor. I det vanliga mötet är det medkänslan som 
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gör att man vill hjälpa men i det professionella mötet ingår även etiska 

principer. Begreppet självreflektion innebär att ta ett steg åt sidan för 

att betrakta sig själv och att granska sin egen insats i samspelet med 

andra människor (Holm, 2001).  

Det är ofta förekommande att personal inom socialtjänsten känner 

att deras insatser inte är adekvata i förhållande till de behov som kli-

enterna har. Till det finns flera olika orsaker, bl.a. att personens kun-

skaper är bristfälliga i hur man gör en behovsbedömning och att fe-

nomenet föreligger i både barn-, äldre- och handikappomsorg. Ene-

roth (1988) menar att: 
 

Ska man skapa en bättre överrensstämmelse mellan socialtjänstens resurser 
och klienternas behov, måste behovsbedömningen lyftas fram, som en vik-
tig och tidskrävande fas i mötet med klienten ( s 9).  

 
 

Det finns många förväntningar från båda parter. En medvetenhet och 

förståelse för vilka reaktioner som den hjälpsökande kan visa samt 

hjälparens egna reaktioner och hur han fungerar i kontakten med den 

hjälpsökande bör finnas. Begreppet professionell innefattar många 

krav och begreppet betecknar ett förhållningssätt snarare än konkreta 

handlingar och beteenden. Att vara professionell innebär även att till 

klienter förmedla vissa värderingar och varje relation hjälpare – klient 

måste baseras på respekt för klienten som person. Den hjälpsökande 

är i en beroendesituation och ett nonchalant bemötande leder till att 

det förstärks och kan hindra ett bra samarbete. Olika utredningar (t.ex. 

Socialdepartementet, 2002/03:25; Reg.prop, 1999/2000:79) har visat 

att personer med funktionshinder inte blir behandlade som andra med 

rättigheter och skyldigheter. Att vara respektfull är att utgå från att 

klienten är vuxen och har en förmåga att ta ansvar. Det innebär aldrig 

att sätta gränser eller att säga ifrån (Holm, 2001). Engquist (1994) 
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skriver att om man har ett verkligt intresse för andra människor så 

förutsätter det att man kan tänka i termer av olika istället för rätt eller 

fel och om vi inte har någon känsla i kontakten med människor så kan 

heller inte mycket positivt åstadkommas. 

Det finns ett spänningsförhållande mellan medmänsklighet och pro-

fessionalism. Problemet uppstår om handläggaren ser sin roll som enbart 

professionell yrkesutövning istället för som det är, att gripa in i andra 

människors liv. Hjälparna kan ses som professionella människor och för 

klienter är det viktigt att de är just människor och inte enbart en fasad 

(Skau, 2001). Det går inte att ursäkta professionella hjälpare med att ”de 

är bara människor” då de har en annan utgångspunkt.  Skau anser att: 
 

• De har ingen känslomässig bindning till klienterna som övriga fa-
miljemedlemmar har till varandra 

• De har träning i att bemöta besvärliga klienter 
• De har en teoretisk utbildning som ska ge dem kunskap att förstå 

både klienters och deras egna reaktioner 
• De har en personalgrupp där de kan diskutera problem som dyker 

upp och få råd och yrkesmässig vägledning 
• De träffar klienterna en liten stund  (s 129). 

 

Skau frågar sig utifrån detta om inte hjälparna borde klara kontakten 

med klienterna utan att det förekommer någon form av kränkning. 

Idag ser man betydelsen av att se människan som en helhet som inte 

går att splittra upp i ett antal avgränsande och oberoende behov. Ut-

ifrån det är det heller inte möjligt att tillfredsställa ett behov som är 

lösryckt ur sitt sammanhang. Ett behov kan därför heller aldrig tas för 

sig själv utan är alltid en återspegling av detta totala sammanhang 

(Eneroth, 1988). 

Affektiva reaktioner kan ses som en mekanism som utlöser altruis-

tiskt beteende medan det sociala rolltagandet underlättar framgångsrikt 

socialt beteende. Begreppet empati används på två sätt. Den ena är 

medkänsla och som på vardagsspråk kan kallas för en hjälpande in-
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ställning till andra människor. Här är den affektiva responsen på en 

människas nödläge viktigast (affektiv empati). Det andra är förståelsen 

av alla känslor hos andra personer, inte bara skräck och lidande.  Mora-

lisk närhet är vår förmåga att känna medkänsla, att vi inser att andra 

människor liksom vi själva är individer med egna mål och att deras 

känslor är liknande våra egna. I medkänsla finns förmågan att sätta sig 

in i andra människors känslor att se saker som en annan person ser 

dem, empati. I medkänslan finns också förmågan till deltagande, att vi 

kan glädjas åt andra människors glädje lika väl som sorg. Just detta är 

tecken på mental och moralisk närhet (Bauman, 1990). 

 

Makt 

Ett annat ofta återkommande tema i detta sammanhang är makt. Alla 

har sina filter som verkligheten ses igenom bland annat beroende på 

att i vår barndom mer eller mindre känt oss övergivna i svåra situatio-

ner. En teori är att det är dessa erfarenheter vi filtrerar verkligheten 

igenom, en annan utgångspunkt är det är tidiga relationsupplevelser 

som gör att våra möten ser olika ut (Denvall, Munther & Trunnerup, 

1999). 

Det finns alltid en maktaspekt med i alla former av interaktion mel-

lan klient och hjälpare (Socialstyrelsen, 2003). Makten behöver inte 

utövas utan finns i själva möjligheten att kunna utöva den. Även om 

klienterna har diverse lagstadgade rättigheter på sin sida så är det ut-

ifrån klientens sida en ojämlik maktbalans. Den makt som hjälparna 

har till sitt förfogande är t.ex. möjligheten att ge eller inte ge ekono-

miskt bidrag, de kan förflytta ett barn från familjen, de kan utifrån 

värden och normer säga vad som är normalt och acceptabelt leverne 

och uppförande. Hjälparen har tillgång till regler, både skrivna och 
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oskrivna, om vad de bör göra när någon bryter mot de normer som 

finns (Skau, 2001). Makt finns överallt i samhället och den skapas och 

visar sig i olika grad i interaktionen mellan människor som befinner 

sig i ojämlika relationer (Hörnqvist, 1996). I Bernehäll Claesson, Pau-

lin och Brodins studie (1999), som vände sig till familjer med barn 

med osteogenesis imperfecta (OI) framkom att föräldrar blev bemötta 

med misstro när de hade mer kunskap än exempelvis läkare. OI är inte 

vanligt förekommande och föräldrar berättade att de ibland träffade 

sjukhuspersonal som inte visste vad diagnosen innebar. Det gjorde att 

flera föräldrar skaffade sig stor kunskap om sitt barns funktionshinder. 

Istället för att sjukvårdspersonalen tog till vara förälderns kunskap 

resulterade det istället i att de blev misstrodda och som en förälder 

uttryckte det ”besvärliga”. Då blev den makt som kunskap ger istället 

en belastning för familjerna i deras kontakt med sjukvården. Diagno-

sen osteogenesis imperfecta, som tillhör små och mindre kända handi-

kappgrupper, karakteriseras av onormalt skört benstomme. Svårig-

hetsgraden av denna sjukdom varierar mycket. Vissa barn kan ha frak-

turer redan under fosterstadiet medan andra barn har få frakturer. 

Frakturer kan hos dessa barn uppstå vid obetydliga händelser t.ex. när 

de lyfts upp och en del barn kan även få spontanfrakturer vid stillalig-

gande 

Trots skilda utgångspunkter har socialarbetaren och klienten en sak 

gemensamt. Det är att de är fast i det man kan kalla det sociala arbe-

tets ekorrhjul. Ofta är båda missbelåtna med hur saker fungerar. Ofta 

upplever både klienten och hjälparen att de har dåligt självförtroende. 

Socialarbetarens höga arbetsbelastning och deras dagliga möten med 

människor som lever med en social problematik som de inte kan för-

ändra gör att de känner sig stressade. Ofta vill hjälparen så mycket 

men det blir inte som de tänkt. Klienten möter en administrativ regel-
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bok som gör att de kan känna sig kränkta. Dessutom kan det för 

många vara förenat med skamkänslor att uppsöka en socialbyrå (Den-

vall, Munther & Trunnerup, 1999). Författarna beskriver begreppet 

makt utifrån tre synvinklar; intentionell, strukturell och relationell. 

Den första, intentionell, är när man har ett mål, när man planerar och 

försöker åstadkomma något. Att försöka få resurser så att målet kan 

infrias. Utifrån klientens perspektiv kan man undvika att hamna i 

maktlöshet genom att vara talför. Författarna menar att det genom 

självreflektion kan vara ett sätt att ha koll på både makt och makt-

löshet.  

Med den strukturella makten menar författarna att det kan tyckas att 

man sitter fast i och att det inte spelar någon roll vad man vill. Den 

makten kan sedan regleras av de samhälleliga institutioner som finns i 

samhället, t.ex. lagar och förordningar. I mötet mellan klient och hjäl-

pare påverkar den strukturella makten genom att den skapar ramarna 

för mötet och bidrar till klientens underläge och osäkerhet. Denvall, 

Munther och Trunnerup (1999) menar att det behövs kunskap och en 

ökad medvetenhet att ta till sig de smärtsamma förhållanden som den 

strukturella makten skapar. Den relationella sidan av makt ingår i alla 

relationer. Därför bör mötet mellan klient och hjälpare vara befriat 

från hjälparens tidigare känslor så att de inte tar överhand. Det är hjäl-

paren som bär ansvaret för att det ska bli ett bra möte med klienten 

(ibid.). 

Makten kan användas för att hjälpa men den kan också användas 

för att skada. Ett av våra viktigaste redskap för att bygga upp makt, 

legitimera handlingar och kommunicera är språket. För klienter blir 

vardagsspråket översatt till fackspråk i kontakten med hjälparen. Även 

om fackspråket anses som mera trovärdigt är det ändå tolkningar av 

verkligheten som görs utifrån de olika bakgrunder som klienten re-
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spektive hjälparen har. När vardagsspråket blir fackspråk kan det in-

nebära att det som beskrivs med andra begrepp också blir något annat 

(Skau, 2001). Förhållandet mellan makt och utvärdering är intressant 

då det grundläggande inslaget i all maktutövning är att inte visa på 

vissa sakförhållanden och också hålla vissa personer okunniga och 

rädda. Den som utvärderar kommer och lyser upp terrängen och kan 

då upplevas som farlig och hotande av de som har makten och de ut-

värderingar som visar på en snedfördelning av makt blir därför obe-

kväma (Lundahl & Öquist, 2002).  
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2. SVENSK LAGSTIFTNING OCH 
SAMHÄLLETS STÖD  

Barn med funktionshinder får enligt svensk lag inte placeras på insti-

tution. De ska växa upp och bo i sitt föräldrahem, familjehem eller i 

boende med särskild service för barn och ungdomar, d.v.s. ett annat 

enskilt hem eller elevhem. Idag bor barn med grava funktionshinder 

oftast hemma hos sina föräldrar vilket förutsätter att det finns ett ut-

vecklat och fungerande familjestöd från samhället. Ett av uppdragen i 

1989 års handikapputredning var att pröva hur man på bästa sätt kun-

de tillförsäkra barn och ungdomar med funktionshinder och deras fa-

miljer fungerande stödformer samt hur fördelningen av ansvaret skul-

le vara mellan huvudmännen. Detta ligger till grund för lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS, 1994). 

Dagens handikappolitik utgår från en humanistisk människosyn, 

vilket innebär att alla människors lika värde och lika rätt betonas. De 

handikappolitiska åtgärder som vidtagits under senare år har inriktats 

på förbättringar av det individuella stödet. Människor med funktions-

hinder måste kunna delta i samma aktiviteter som övriga medborgare. 

Målet är att uppnå full delaktighet och jämlikhet för alla (Socialstyrel-

sen, 1997:4). Socialstyrelsen gjorde en utvärdering av handikappre-

formen i syfte att få en samlad bild av hur stödet fungerade för de fa-

miljer som har störst behov av stöd från samhället. De flesta små-

barnsföräldrar var nöjda med samarbetet med barnomsorgen medan de 

föräldrar som hade skolbarn inte i samma utsträckning var nöjda med 

kontakten med skolan. Då de familjer som deltog i studien hade barn 

med stora omvårdnadsbehov hade nästan alla familjer någon form av 

avlastning, hur mycket och hur ofta varierade dock. Trots att familjer-

na hade barn med omfattande funktionshinder var variation i stöd 

mellan kommunerna stor.  
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Synsättet på och förståelsen av funktionshinder och handikapp har 

under de senaste åren förändrats radikalt. Från att tidigare ha sett han-

dikapp som ett individuellt fenomen, ses det nu som ett uttryck för 

diskriminering och socialt förtryck (Tideman, 2000). Idag har bemö-

tande och attityder lika väl som fysisk utformning av miljön stor bety-

delse för att personer med funktionshinder ska få möjlighet att leva på 

samma villkor som andra. Genom att sprida kunskap i samhället om 

funktionshinder och samspelet med miljön kan det leda till att minime-

ra de situationer som är handikappande för den enskilda personen. Re-

dan 1985 fastslog Nydahl att kunskaperna om olika funktionshinder 

samt innebörden av handikapp var bristfälliga hos både vårdpersonal, 

tjänstemän och politiker. Trots detta är målet för samhällsstöd till fa-

miljer med barn med funktionshinder att de ska kunna leva på samma 

villkor som andra barnfamiljer. Amundberg (2001) menar att samhäl-

lets stöd till familjer med barn med funktionshinder kan bestå av olika 

delar som ekonomiskt stöd, omvårdnad, hjälp i hemmet, stöd för trans-

porter, bostadsanpassning, habiliteringsinsatser och pedagogiskt stöd. 

Idag finns regler och lagar som ska tillgodose de behov som familjer 

med barn med funktionshinder har. För en del familjer fungerar detta 

bra men för många är det ett stort bekymmer. En naturlig fråga är var-

för det inte fungerar. Saknas det en samordning mellan olika myndig-

heter eller är det svårt att få ett fungerande stöd om man har ett barn 

med funktionshinder? Samhället har ansvar för att dessa familjer ska få 

sina behov tillgodosedda och för att de ska känna sig delaktiga på lika 

villkor (Karlsson, 1993). De behov som familjer med barn med funk-

tionshinder har är individuella och alla familjer behöver således inte 

samma stöd. Många studier (se bl.a. Lindblom & Möller, 1993; Hol-

lingsworth, 1992; Bernehäll Claesson & Brodin, 2002) pekar dock åt 

samma håll och lyfter fram följande: Behov av avlösning, mer tid för 
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föräldrarna åt övriga barn i familjen, att insatser samordnas så att för-

äldrarna slipper säga samma sak om och om igen, att veta att barnet 

med funktionshinder får tillgång till boende och stöd när det blir vuxet 

och att snabbt få tillgång till stöd vid t.ex. föräldrars sjukdom. 

Forskning har visat att det kan vara svårt för föräldrar att få gehör för 

sina rättmätiga krav, behov och önskemål (Lind, 2003) även om vi allt 

oftare betonar familjeorienterade insatser, d.v.s. insatser som utgår från 

hela familjens behov av stöd. Familjen skall också ha möjlighet att på-

verka och ha inflytande över sin situation. En fråga som allt oftare har 

infunnit sig är hur stödet egentligen ser ut - ur föräldrarnas perspektiv? 

Anser föräldrar att de får det stöd de behöver och efterfrågar och får de 

själva bestämma över vilka insatser som ges och omfånget på dessa? 

Eller är det  experterna som bestämmer och ger föräldrarna ett förslag 

som de har svårt att säga nej till? Grunden för ett fungerande familje-

stöd är en uppsökande verksamhet där familjerna informeras om olika 

stödinsatser de kan ansöka om. Det måste även finnas en samordning 

mellan olika instanser och familjen. Förutom att en kunnig personal får 

utbildning och handledning bör familjen känna sig delaktig i de beslut 

som planeras och/eller fattas (Karlsson, 1993). 

Alla typer av familjestöd är avsedda att hjälpa familjen och underlät-

ta deras vardag. Det är därför speciellt angeläget att föräldrarna får det 

stöd de själva behöver - inte det stöd som just då finns tillgängligt eller 

som personalen har kunskap om. Flexibilitet framstår som ett nyckel-

ord. Tillgången på olika stödformer påverkar den livskvalitet familjer 

med barn med funktionshinder upplever att de har. Effekten av att få 

stöd är positiv och sprider sig lätt till andra områden konstaterar Grant 

och McGrath (1990). Dessutom förväntas idag alla människor ta ansvar 

för sig själva och sin familj och det pågår ständigt en diskussion om i 

vilken grad samhället ska bistå med stöd. Det är då kunskaper om oss 
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själva och andra, om individ och samhälle framstår som viktiga och är 

en nödvändighet. Oförståelse och okunskap skapar och förstärker för-

domar och rädsla, vilket i sin tur bäddar för konflikter och aggression i 

mötet med alla som inte är bekanta eller lika oss själva. För att inte en 

genomgripande egoism ska breda ut sig och kväva solidaritet och ut-

veckling, krävs ett minimum av förståelse av andras världar även i våra 

vanliga möten i vardagen. Det måste finnas en öppen nyfikenhet för 

andras verkligheter och erfarenheter (Nilsson, 1996). 

En förklaring till att det finns brister i samhällets stöd till familjer 

med barn med funktionshinder kan vara att tjänstemän på olika för-

valtningar saknar insikt och kunskap om barn och ungdomar med 

funktionshinder. En annan kan vara att föräldrarnas uppfattning skiljer 

sig från personalens syn om hur mycket stöd en viss familj behöver. 

Det är behovet av stöd som ska avgöra hur mycket stöd någon får. De 

familjer som har stora behov kan idag känna att de blir ifrågasatta av 

personal från de myndigheter de har kontakt med. Det är något som 

andra barnfamiljer sällan blir utsatta för. Om bemötandet eller insat-

sen inte är tillräckligt bra blir dessa familjer extra utsatta eftersom de 

år efter år är beroende av olika former av samhällsstöd (McElwee, 

2000). En vanlig stödform är avlösarservice, som oftast ges i famil-

jens hem. 

 
Avlösarservicen bör vara så flexibel att den kan ges när familjen behöver 
den. Man ska inte behöva ange skäl till att man är i behov av avlösning. Det 
finns absolut ingen risk för överkonsumtion av sådan samhällsservice – ing-
en vill i onödan ha utomstående personer i sitt hem (RFUB, 1986, s 15). 

 

Det är ofta stor skillnad på hur en familj fungerar sedan de fått regel-

bunden avlösning. De upplever kanske att det är lättare att orka med 

vakna nätter eftersom de vet att de en gång per månad får avlastning 

(SoS, 1989:9). Många föräldrar beskriver den oro de känner för övriga 
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barn i familjen. De tycker att syskonen ständigt kommer i kläm och 

föräldrarna behöver hjälp med att hantera detta. Även information är 

viktig. Hur ska en uttröttad familj kunna ansöka om avlösarservice om 

de inte vet att den finns? En fungerande avlösarservice är värdefull för 

familjer med barn med funktionshinder och under förutsättning att den 

utgår från deras behov mår de bättre och kan lättare klara vardagen 

(Karlsson, 1993). Personer med funktionshinder är precis så olika som 

alla andra är. Den enda likheten som finns mellan dem är att de har en 

begränsning av någon funktion, vilken påverkar deras vardag i större 

eller mindre utsträckning. Då förutsättningarna för barn och vuxna 

med funktionshinder är så individuella och unika måste också stödet 

utformas utifrån det. Det finns inte några fasta regler för vad en familj 

med barn med funktionshinder är i behov av (Lindstrand, 2002).  

Det framgår av svensk lagstiftning att samhället ska stötta familjer 

som är i behov av särskilt stöd. Att hamna i en beroendesituation kan 

för många familjer upplevas som att vara i underläge gentemot myn-

digheter. När en familj med barn med funktionshinder ansöker om stöd 

för att klara av sin situation upplever många att de inte klarar av sitt 

föräldraskap, att de inte duger som föräldrar. De allra flesta människor 

vill klara av sin situation själva och därför är de som ber om hjälp ofta 

mycket uttröttade. Gustavsson (2000) menar att ansvaret för vård och 

omsorg inte enbart ligger på föräldrar eller deras närstående utan sam-

hället måste också ta sitt ansvar.  Trots detta kan man aldrig som föräl-

der skjuta över ansvaret på någon annan. Föräldrar är medvetna om att 

de har huvudansvaret för sitt barn och att de måste tillvarata barnets 

intressen i alla situationer. De måste ofta kämpa för att barnets rättighe-

ter ska tillvaratas. 
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Handikapp och funktionshinder 

År 1993 antog FN:s generalförsamling ett förslag om generella regler 

beträffande personer med funktionshinder. FN:s Standardregler är 

framtagna för att tillförsäkra människor med funktionshinder jämlik-

het och delaktighet. Under regel 9 i FN:s standardregler, Familjeliv 

och personlig integritet, står att personer med olika funktionsnedsätt-

ningar ska ha möjlighet att leva tillsammans med sina familjer och att 

familjerna, vid behov, ska få möjlighet till avlösarservice.  

 
Människor med funktionshinder är ingen enhetlig grupp med samma möj-
ligheter och förutsättningar. De har sin specifika bakgrund, sin uppväxt och 
sina levnadsförhållanden. Vi måste lära oss se vem den enskilda människan 
är som vi möter (Gotthard, 2002, s 23). 
 

I Standardreglerna, som är en plattform för medlemsländernas politik, 

finns en definition av begreppen funktionshinder och handikapp. De 

bygger på WHO:s klassificering av sjukdom, skada, funktionshinder 

och handikapp (WHO 1980, 2001).  

Begreppet funktionshinder omfattar olika former av fysiska och psy-

kiska skador/sjukdomar, t.ex. syn eller hörselskador, mentala eller me-

dicinska sjukdomar, vilka kan vara bestående eller övergående. McEl-

wee (2000) skriver att det är svårt att ge en klar definition av vad ett 

funktionshinder är och vad som är variationer av det som anses som 

normalt. Det är också omöjligt att säga hur många barn och ungdomar 

som har ett funktionshinder. Vad man däremot kan se är hur många det 

är som får någon form av insats från samhället. Egidius (1994) beskri-

ver begreppet på följande sätt: 

 
Funktionshindrad är den som på grund av skada eller sjukdom är hindrad 
från eller har begränsad möjlighet att utföra en aktivitet på det sättet eller 
inom de gränser som kan anses normalt. Orsaken till funktionshindret sak-
nar betydelse (s. 171). 



Bernehäll Claesson: Vardagens villkor för familjer med         IOL/Forskning nr 23 
 barn med funktionshinder - Familjestöd  
 

 30 

 

Både McElwee och Egidius relaterar till begreppet normalitet som om 

det är entydigt vad som kan anses vara normalt och icke normalt, men 

vad som är normalt eller inte hänger samman med kontext och kultur. 

Begreppet handikapp avser de begränsningar någon har för att kunna 

delta i samhällslivet på samma villkor som andra. Det är i mötet mel-

lan en person med funktionshinder och dennes omgivning med de 

eventuella brister som kan förekomma i miljön som handikapp upp-

står.  Skillnaden mellan begreppen är väsentlig, menar Holme (2000) 

som skriver att skada är något som finns hela tiden medan en funk-

tionsbegränsning bara föreligger i vissa situationer. I Kultur åt alla 

(SOU 1976:20) lyftes omgivningens betydelse fram för uppkomsten 

av handikapp. Begreppet handikapp skulle inte enbart gälla individen 

utan man skulle istället ta fasta på de svårigheter som personer möter i 

sitt dagliga liv. Det var efter SOU (1976:20) som begreppet handikap-

pad ersattes med människor med funktionsnedsättning, vilket innebär 

att för det första är man människa och kanske en människa med funk-

tionshinder och därefter handikappad och då endast i vissa situationer. 

Världshälsoorganisationen (WHO) publicerade år 1980 International 

Classification or Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH). A 

manual of classifications relating to the consequences of disease, där 

begreppet handikapp indelades i tre nivåer; skada, funktionshinder 

och handikapp. I WHO:s definition var skada på organnivå, funk-

tionshinder på individnivå och handikapp sattes i relation till omgiv-

ningen, d.v.s. var miljörelaterat. Barnes och Mercer (2000) beskriver 

utifrån WHO:s begrepp: 

 
Skada (impairment) :”…all förlust av psykologisk, fysiologisk eller ana-
tomisk struktur eller funktion samt abnormitet inom dessa områden” (organ-
relaterat) 
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Funktionsstörning (disability): ”…all inskränkning eller förlust (som följd 
av en skada) av förmåga att utföra en aktivitet på det sätt eller inom det om-
råde som betraktas som normalt för en människa” (individrelaterat) 
 
Handikapp: ”… en olägenhet för en viss individ, härrörande från en skada 
eller funktionshinder, som begränsar eller hindrar uppfyllandet av en roll 
som är normal (beroende på ålder, kön, sociala och kulturella faktorer) för 
denna individ”. (miljörelaterat) (s 80). 

 
Ett av resultaten från det Internationella Handikappåret 1981 var att 

människor med funktionshinder ska ha samma möjligheter som andra 

att ta del av de förbättringar av levnadsvillkor som en ekonomisk och 

social utveckling ger. Barn med funktionshinder är ett vitt begrepp 

som kan vara alltifrån knappt märkbart till att barnet har så grava 

funktionshinder att han/hon är i behov av hjälp och tillsyn dygnet 

runt.  

 

Olika stödformer 

Stöd till familjer med barn med funktionshinder har sett olika ut under 

olika tidsperioder. År 1571 stod det i kyrkoförordningen att ”med 

hänsyn till vår kristliga tro och med tanke på vår egen salighet är det 

vår plikt att vårda fattiga, sjuka, halta och blinda” (Kangas Fyhr, 

2001, s 26). Detta var ett sätt att vädja till vars och ens samvete att ge 

gåvor till de som behövde och på så vis bevisa sin kristna tro. Därefter 

kom fattigvårdsförordningen 1763, 1847 och 1853 där den senare in-

nebar stora förändringar till det bättre, bl.a. att den enskilde fick möj-

lighet att överklaga fattigvården. År 1902 kom den första lagen om 

barns rätt till vård, fostran och skydd. Socialtjänstlagen (SoL, Bilaga 

1) infördes år 1982, men har sedan reviderats och den senaste trädde 

ikraft den 1 januari 2002. Den är en ramlag och innehåller därför inte 

några detaljerade regler. SoL ska främja jämlikhet, social och ekono-

misk trygghet, verka för ett rättvist samhälle och den ska utgå från 
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människans hela situation. Familjestöd kan vara socialt, psykologiskt, 

pedagogiskt, medicinskt och ekonomiskt. Hos familjer som har barn 

med funktionshinder är det av vikt att det finns olika former av stöd 

för att vardagslivet ska fungera (Bille & Olow, 1999). I Sverige har vi 

en lagstiftning som ger familjer med barn med funktionshinder rätt till 

extra stöd; Socialtjänstlagen (SoL, 2001, Bilaga 1) och Lagen om 

Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS, 1994, Bilaga 2). 

Av de tio rättigheterna i LSS (se Bilaga 2) svarar landstinget för råd-

givning och annat personligt stöd och kommunen för övriga stödinsat-

ser. Den som har ett funktionshinder måste själv begära insatserna. 

Kommunen ansvarar för upprättande av individuella planer, om den 

enskilde begär det. I planen skall planerade och beslutade insatser upp-

rättas i samråd med individen och den skall fortlöpande omprövas. In-

flytande och medbestämmande över vilka insatser som erbjuds och rätt 

att kunna påverka sin situation betonas i lagen. Vid samma tidpunkt 

som LSS trädde i kraft fick hälso- och sjukvårdslagen en ny paragraf, § 

3a. Från den framgår att landstinget har ansvar för habilitering och re-

habilitering, tillgång till hjälpmedel samt tolktjänst för barndomsdöva, 

dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. Habilitering, rehabilitering 

och utprovning av hjälpmedel ska planeras tillsammans med den en-

skilda personen. 

Enligt gällande lagstiftning ligger ansvaret för olika stödformer en-

ligt socialtjänstlagen på kommunerna och på kommuner och landsting 

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är 

kommunen som har det yttersta ansvaret för att de som behöver stöd 

och hjälp får tillgång till detta. Det är kommunens och landstingets 

skyldighet att ge familjer som har barn med funktionshinder informa-

tion om lagstiftningen och vilka stödformer de har rätt att få (Gotthard, 

2002). Det kan vara svårt att avgöra om stöd skall ges enligt  LSS eller 
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socialtjänstlagen men genom att ansvaret ligger på kommunen för båda 

lagarna riskerar man inte att människor med funktionshinder hamnar 

mellan två stolar (Socialstyrelsen, 1993:13). Kommunerna är också 

skyldiga att samverka med andra organisationer och myndigheter som 

företräder funktionshindrade. 

 
Enskilda skall inte behöva bollas mellan olika instanser och därmed få sin 
situation förvärrad. Enskilda skall också ha rätt till information om hur 
stödsystemen fungerar och hur man skall bevaka sina rättigheter (Grune-
wald & Leczinsky, 1994, s. 131).  

 

Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen är kommunen skyldig att bedriva 

uppsökande verksamhet och informera de personer som tillhör per-

sonkretsen i LSS så att de får sina behov tillgodosedda. Ett tillägg har 

gjorts i socialtjänstlagen att åtgärder som rör barn särskilt skall beak-

tas där hänsyn till barnets bästa krävs. Detta innebär att kommunen, 

under väntan på att annan huvudman tar sitt ansvar, måste ge hjälp 

och stöd till den enskilde. Kommunernas yttersta ansvar skall fungera 

som ett skyddsnät i samhället. Personalen som arbetar inom social-

tjänsten måste därför vara kunniga om andra organisationers och för-

valtningars arbetsuppgifter och ansvarsområden.  En viktig princip i 

SoL är normaliseringsprincipen, med vilken menas att stödja enskilda 

individer så att de i möjligaste mån ska kunna leva som andra. Stödin-

satserna måste planeras så att det fungerar idag men även i ett längre 

perspektiv för att den som är berörd skall känna sig trygga. Med indi-

viden i centrum måste stödet planeras så att hela tillvaron fungerar. Ett 

annat viktigt begrepp är tillgänglighet. Att kunna ta del av information 

och även ge den funktionshindrade möjlighet att bidra med sina kun-

skaper och erfarenheter betonas (Grunewald & Leczinsky, 2001). I 

LSS betonas självbestämmande och inflytande, tillgänglighet, delak-

tighet, kontinuitet och helhetssyn.  
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Det framgår att föräldrarna bär huvudansvaret för sina barn även om 

samhället måste komplettera med olika insatser så att familjer med barn 

med funktionshinder kan leva ett liv så likt andra barnfamiljer som 

möjligt. Ett grundläggande ansvar som ligger på samhället är att skapa 

de förutsättningar som gör att alla barn och ungdomar kan känna sig 

delaktiga. Om vi jämför oss med andra länder har vi kommit långt när 

det gäller att ge barn och ungdomar med funktionshinder ett bra liv 

med sina föräldrar. Det står också klart att samhällets stöd aldrig får 

svika utan bör hela tiden utvecklas (McElwee, 2000).  

 

Habilitering 

Begreppet habilitering, som kommer från latinets habilis, innebär att 

göra någon duglig. Habiliteringens arbete utgår från en humanistisk 

människosyn, d.v.s. att alla människor har lika värde, och beskrivs 

som familjeorienterad. Med det menas att man ska ha en helhetssyn på 

familjen, barnet och den miljö de vistas i. De olika yrkesgrupper som 

habiliteringsteamen består av är bl.a. habiliteringsläkare, arbetstera-

peut, sjukgymnast, logoped, kurator, psykolog och pedagog. Genom 

att teamen samordnar sina insatser kan de få en helhetssyn på barnet 

och familjen (Bille & Olow, 1999). Egidius (1994) beskriver begrep-

pet habilitering på följande sätt:  

 
Med habilitering avses att allsidigt främja utveckling av bästa möjliga funk-
tionsförmåga samt psykiskt och fysiskt välbefinnande hos den enskilde vid 
nedsättning eller förlust av någon funktion efter medfödd eller tidigt förvär-
vad skada eller sjukdom. 
 
Målet för habilitering inom hälso- och sjukvården är att förbättra den en-
skildes förutsättningar för full delaktighet i samhällslivet. Det är både ett 
medicinskt och ett socialt mål och ska innefatta tidiga, samordnade och all-
sidiga insatser från olika kompetensområden: medicinska, psykologiska, 
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sociala och tekniska. Dessa insatser ska kombineras utifrån den enskildes 
behov, förutsättningar och intressen (s 200). 

 

Målgruppen för habiliteringen är barn och ungdomar mellan 0 – 20 år. 

Därefter finns sedan 1970-talet vuxenhabiliteringen som tar över an-

svaret för de ungdomar som fortfarande är i behov av stöd. Det är en 

medveten prioritering att förskolebarn ges mest tid på habiliteringen, 

ungefär 50 procent av habiliteringspersonalens tid, då tidiga insatser 

är av vikt. Habiliteringens  målsättning  är (Bille & Olow, 1999) ”att 

för den handikappade med alla till buds stående medel och inom alla 

områden åstadkomma en så god och bestående förbättring som möj-

ligt” (s 15). De åtgärder som kommer ifråga för barnen måste hela ti-

den omvärderas och diskuteras eftersom barnens behov förändras allt 

eftersom barnet växer. Målsättningen är att personer med funktions-

hinder ska, genom att de erhåller professionellt stöd och behandling, 

få ett gott liv. Med ett gott liv menas att graden av självrespekt, själv-

förtroende och självständighet finns hos barnen i så hög grad som 

möjligt (Bille & Olow, 1999).  

En familj som har barn med funktionshinder är ofta utsatt för stora 

påfrestningar. Om familjen mår dåligt riskeras att habiliteringsresultatet 

också blir dåligt. Det är därför väsentligt att habiliteringsteamen arbetar 

för att minska familjens stress genom att göra dem delaktiga i de beslut 

som görs samt att familjen känner att någon lyssnar till de behov de har 

(Bille & Olow, 1999). Kangas Fyhr (2001) beskriver vad som anses 

vara värdiga och ovärdiga levnadsvillkor i Sverige idag och att det är 

människovärdet som ligger till grund för det. Värderingar som är 

grundläggande är bl.a. alla människors lika värde och att välfärd och 

omsorg ska fördelas efter en persons behov. 

Forskning har visat att föräldrar tycker det är viktigt för att känna 

förtroende för barnhabiliteringen och den personal som finns där och 
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att personalen finns kvar under lång tid och att de är lätta att få tag i, att 

personalen själva tar initiativ till kontakt, att de informerar familjen om 

det de behöver veta, att de är respektfulla mot hela familjen, att de tar 

sig tid och är ärliga och engagerade och håller vad de lovar (Stenham-

mar & Ulfhielm, 1998). 
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3.   TIDIGARE FORSKNING 

Den forskning som jag redovisar nedan är från mitten av 1990-talet 

och framåt. Jag har delat in forskningen i svensk respektive interna-

tionell för att kunna se om det förekommer några likheter eller skill-

nader i familjernas behov. 

Många föräldrar med barn med funktionshinder är idag yrkesarbe-

tande vilket medför att kommunen har ett stort ansvar för att ge famil-

jerna stöd. Studier har visat att familjernas behov ökar om inte insatser-

na sätts in tidigt (t.ex. Bailey & Simeonsson, 1988; Lundqvist, 1994). 

Brodin (1991) menar att om en förälder inte får det stöd av kommunen 

som den har behov av kan det istället så småningom bli så att hela fa-

miljen behöver stöd. Ju längre tid som går desto mer uttröttade blir för-

äldrarna. Det krävs stor förståelse från tjänstemäns sida i bemötandet 

av familjerna och deras önskemål. 

Brodin och Fasth genomförde 1999 en studie som vände sig till ung-

domar med rörelsehinder. Syftet var att belysa olika områden såsom 

boende, utbildning, fritid, arbete, resor, habilitering, hjälpmedel, stöd- 

och service samt ekonomi ur ungdomarnas perspektiv. För de ungdo-

mar som hade flera svåra funktionshinder ställdes frågorna till föräld-

rarna och deras situation. Studien genomfördes som en enkätundersök-

ning. Resultatet visade att en mängd olika förbättringar bör genomföras 

för att livssituationen för ungdomar med funktionshinder ska förbättras. 

Exempel på viktiga åtgärder som framkom i studien är att: öka lärarnas 

kunskaper om funktionshinder, öka tillgängligheten i samhället, för-

bättra tillgången till fritidsaktiviteter så att ungdomar med funktions-

hinder kan delta på lika villkor som andra samt att höja habiliteringens 

kvalitet och öka tillgången till habilitering för unga vuxna.  

Paulsson och Fasth genomförde år 1999 en studie vars övergripande 

syfte var att beskriva livsvillkoren för familjer med barn med rörelse-
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hinder. Författarnas avsikt var att belysa familjernas ekonomiska, so-

ciala, praktiska och psykologiska livsvillkor. En enkät skickades till 

1500 familjer som har barn med rörelsehinder i åldrarna 0 – 15 år. 

Svarsfrekvensen var 60 procent.  Resultatet visade att många föräldrar 

upplever brister i samhällets stöd och att i deras kontakter med olika 

samhällsinstanser föreligger ofta svårigheter. Familjernas och barnens 

individuella stöd är i vissa avseenden otillfredsställande. Annat som 

framkom i studien är att besparingar och arbetslöshet ofta drabbar fa-

miljerna hårt samt att dålig tillgänglighet i den yttre miljön gör att möj-

ligheter till delaktighet försvåras. Studien visar även att de som har 

barn med stort vårdbehov är mycket mer negativa och missnöjda med 

habiliteringen och dess tillgänglighet än de föräldrar som har barn med 

mindre vårdbehov och samma resultat framkommer när det gäller habi-

literingens tid för familjerna. De som har barn med störst vårdbehov är 

de som är mest missnöjda. 

Paulin (1996) genomförde en studie som vände sig till familjer med 

barn med funktionshinder. Syftet var att studera hur avlösarservice 

fungerar för familjerna. De frågor som belystes var om föräldrarnas 

behov av avlösning var tillgodosett, hur avlösarservicen fungerar samt 

kommunernas målbeskrivning och utvärdering. En enkätstudie genom-

fördes i tidigare Skaraborgs län som nu ingår i Västra Götalands län. 

Enkäten, som bestod av 32 frågor som behandlade avlösarservice i 

hemmet och andra former av avlösning, skickades till familjer med 

barn med funktionshinder upp till 23 år. Där framkom bl.a. att informa-

tionen om avlösarservice var bristfällig och att föräldrarna själva fåt ta 

reda på vad det finns för stödformer som de kan erhålla. Förutom en-

kätstudien genomfördes intervjuer med 25 familjer. Resultatet visade 

att det fanns brister i stödet och att behovet inte alltid tillgodoses. An-

nat som framkom var att det brister i förståelse för familjernas behov av 
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stöd. Familjerna efterlyste en skräddarsydd stödmodell utifrån famil-

jens specifika situation. Annat som framkom var att information om 

LSS och uppsökande verksamhet var bristfällig. Det fanns också en 

begreppsförvirring över vad avlösarservice innebär. Flexibilitet och 

individuella lösningar behöver utvecklas. 

År 1996 genomförde Roll-Pettersson en enkätstudie där 132 familjer 

med barn med funktionshinder mellan 7 och 17 år deltog. Barnen hade 

en nedsatt begåvning och gick i särskola och några hade även andra 

funktionsnedsättningar. Projektet bestod av dels en enkätstudie dels av 

en uppföljningsintervju. Syftet med enkätundersökningen var att identi-

fiera familjens mest framträdande behov, att kartlägga föräldrarnas 

upplevelse av det sociala stödet samt undersöka om det fanns skillnader 

eller likheter mellan föräldrarnas och personalens uppfattning av bar-

nets förmågor. Resultatet visade att flera av föräldrarna upplevde en 

förändrad livssituation med känslor och reaktioner som kunde kopplas 

till barnets funktionshinder och många av föräldrarna tyckte att den 

första tiden var svårast. Roll-Pettersson menar att det är tänkbart att 

föräldrarna hittar egna anpassningsstrategier som i sin tur hjälper för-

äldrarna över tid så att nya påfrestningar inte känns lika starkt som när 

barnet var litet. Resultatet visar också att det går att finna gemensamma 

drag i föräldrarnas upplevelser men att det också finns individuella 

skillnader. 

Bernehäll Claesson (2003) rapporterade en studie vars syfte var att 

belysa hur barn med cerebral pares, CP, mellan tio och sjutton år upp-

levde sina möjligheter att påverka stödinsatser och behandlingsmetoder 

som de erhåller från olika institutioner samt att öka kunskaperna om 

deras unika situation. Det innebar att intresset fokuserade på barnens 

upplevelser och erfarenheter av habilitering, skola och fritid, om de kan 

vara med och påverka det som gäller dem själva och om de tycker att 
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de kan delta på lika villkor som andra barn i olika aktiviteter.  Utgångs-

punkten var barns perspektiv, vilket kan sägas spegla en typ av inifrån-

perspektiv. Den metod som användes var intervjuer med barnen samt 

att jag även talade med föräldrarna. En intervjuguide användes med 

övergripande frågor inom de aktuella områden som mitt intresse var 

fokuserat på. Dessa frågor följdes sedan upp beroende på vad barnen 

svarade. Resultatet visade att barnen var relativt nöjda och tycker att 

det mesta fungerar bra. Det som ibland är problem är kamratkontakter-

na i skolan och på fritiden. Många barn känner sig ensamma och isole-

rade. Annat som framkom var att alla som deltog i studien ansåg att 

habiliteringens aktiviteter tillika med exempelvis RBU:s aktiviteter var 

mycket omtyckta. Lägervistelser var mycket omtyckt och där hade flera 

av barnen sina kamrater som de träffade med jämna mellanrum. Föräld-

rarna visade på ett större missnöje. De menade att deras barn var i be-

hov av mer träning via habiliteringen då de ansåg att de fick ta för stort 

ansvar för barnens träning. De betonade också att barnens kamratkon-

takter var ett större problem än vad barnen ibland vill erkänna. Kontak-

ten med andra föräldrar var uppskattad. 

Stenhammar och Ulfhielm genomförde (1998) en intervjustudie som 

vände sig till föräldrar och personal på habiliteringen. Syftet var att få 

kunskap om deras syn på den samordnade habiliteringen. Resultatet 

visade att det för föräldrarna var avgörande vilket förtroende de fick för 

den personal de träffade samt den respekt som personalen visade både 

barnet och föräldrarna om det skulle bli en bra kontakt. Då fanns det 

förutsättningar för att deras behov skulle bli rätt uppfattade. Det fanns 

en samstämmighet mellan föräldrarna att det var mötet med männi-

skorna i habiliteringen  som hade den största betydelsen. Föräldrarna 

efterlyste personer som kan lyssna till dem och förstå dem och som 

kunde ge raka ärliga besked. För föräldrarna var det viktigt att persona-
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len tog hänsyn till barnet och dennes vardag. Att de kunde respektera 

att barnet var upptagen av annat. Föräldrar sade att de valde att begrän-

sa kontakten med habiliteringen om den respekten inte fanns. Många 

föräldrar berättade att habiliteringens stöd avtog eller kunde till och 

med upphöra när barnet började skolan trots att föräldrarna ansåg att 

behovet av stöd från habiliteringen istället ökade när barnen blev äldre. 

En övervägande del av föräldrarna ansåg att det till stor del berodde på 

dem själva om familjens behov av stöd skulle bli tillgodosett eller inte. 

Att de som föräldrar måste ta många initiativ själva och att de vågade 

stå på sig men inte bli aggressiva. Annat som framgick var att det för 

föräldrarna var viktigt att ha grepp om helheten i insatserna  (Sten-

hammar & Ulfhielm, 1998).  

Lundström (2003) genomförde en intervjustudie som vände sig till 

mödrar och deras upplevelse av att få ett barn med utvecklingsstör-

ning/försening. Totalt intervjuades fyra mammor som besökt späd-

barnsverksamheten Tittut. Syftet var att bl.a. få kunskap och kännedom 

om hur de upplevde denna nya situation och vilket behov av stöd de 

hade. Resultatet visade att det var emotionellt påfrestande att bli föräl-

der till ett barn med utvecklingsstörning och att de upplever ett annor-

lunda föräldraskap vilket också försvårar gemenskapen med andra 

småbarnsföräldrar. Mammorna påtalar ett behov av en plats där deras 

barns funktionshinder inte är det viktigaste utan en plats där deras barn 

får vara barn. Där kunde Tittut vara till hjälp, menar mödrarna. Att bli 

förälder till ett barn med funktionshinder har även gjort att relationer 

fördjupats och att de värderar livet på ett nytt sätt. 

I Lindbloms och Möllers studie (1993) av 221 familjer som har 

hemvårdsbidrag för vård av barn framkommer att 60 procent inte hade 

tillgång till avlastning i samhällelig regi i någon form. Övriga 40 pro-

cent hade tillgång till avlastningsfamilj, korttidshem och/eller avlösar-
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service i hemmet. De som deltog i studien var familjer med barn med 

grava funktionshinder och av barnen var 155 utvecklingsstörda. Det 

framgick att föräldrarna efterfrågar en ”reglerad, pålitlig och regelbun-

den avlastning för att möjliggöra planerade aktiviteter och för att und-

vika överansträngning” (s 1186). Annat som familjerna efterfrågade var 

akut avlastning vid behov t.ex. när familjen känner att de inte orkar en 

natt till eller då barnet är sjukt. Lindblom och Möller anser att det är 

väsentligt att familjernas egna behov och önskemål om stöd tillvaratas 

poängterar vikten av att skaffa mer kunskap om livssituationen för fa-

miljer med barn med funktionshinder samt lyfta fram familjernas behov 

och önskningar. 

 

Internationella studier 

Snowdon, Cameron och Dunham (1994) beskriver hur olika stödfor-

mer påverkar hur familjen fungerar. En faktor som beskrivs som spe-

ciellt viktig är avlösning. Familjens förmåga att hantera olika situatio-

ner kan relateras till vilken grad av stress som familjen upplever.  Det 

framkom att de faktorer som påverkar stress är relaterade till vilka 

familjerelationer och vilket stöd familjen har. Resultatet visar att det 

är främst inom fem områden som familjerna upplever svårigheter; iso-

lering, barnets beteende och vårdbehov, semester, familjernas aktivite-

ter utanför hemmet samt stress beroende på den ständiga tidsbrist för-

äldrarna upplever att de har. Den bästa hjälpen ansåg de flesta famil-

jerna vara avlösarservice och därefter stöd från andra familjemed-

lemmar och vänner. Flera områden uppgavs som svåra t.ex. kommu-

nikation, uppskattning, socialt stöd. Det framkom också att de erfa-

renheter en familj fick av att vara förälder till ett barn med utveck-

lingsstörning medförde att de fick en inre styrka.  
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År 1995 genomförde Kvande Egeland och Knutheim en studie om 

”mestring” i familjer med funktionshindrade barn. Med mestring menas 

hur familjerna klarade de svårigheter som kan uppkomma när de får ett 

barn med funktionshinder. Sju familjer, med barn mellan sex och tio år, 

intervjuades av författarna för att få vetskap om vilka faktorer som gör 

att de klarar sin situation. Åldern på barnen valdes med tanke på att de 

hunnit bli så gamla att chocken  över att få ett barn med funktionshin-

der hade lagt sig och att familjen också hade hunnit få erfarenheter från 

kontakter med myndigheter (Kvande Egeland & Knutheim, 1995). I 

resultatet från studien framkom att det som var avgörande för hur de 

klarade sin situation var det stöd föräldrarna fick från olika myndighe-

ter. Kreativitet och respekt var något som föräldrarna framhöll som vik-

tiga egenskaper hos tjänstemän som har kontakt med familjen. Avlast-

ning och tekniska hjälpmedel var sådant som föräldrarna framförde 

som viktigt för att de skulle klara av sin situation. De ansåg också att de 

olika myndigheterna som ansvarar för stödinsatser till familjer med 

barn med funktionshinder måste se familjen som unik och ta hänsyn till 

och respektera det som föräldrarna ansåg vara bäst för sina barn. Tjäns-

temännen på de olika myndigheterna måste vara flexibla och kunna hit-

ta individuella lösningar och inte utgå ifrån färdiga lösningar (ibid).  

Hollingsworth (1992) redovisar i en studie behovet av stöd till famil-

jer med barn med funktionshinder i Australien. Syftet med studien var 

att få en mer korrekt bild av brister i systemet för att kunna medvetan-

degöra beslutsfattare om dessa. Deltagarna valdes ur ett officiellt regis-

ter för familjer med barn med svåra funktionshinder och som erhöll fi-

nansiellt stöd från regeringen. Totalt sändes 8046 enkäter med 52 frå-

gor ut till familjerna. Av dessa besvarade 1527 (19%) enkäten. Enkäten 

innehöll frågor om bl.a. vilken typ av service som familjen använde sig 

av och en skattning av kvaliteten på servicen. Majoriteten av barnen 
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hade antingen flerfunktionshinder eller rörelsehinder. Resultatet visade 

att familjerna upplevde brister avseende olika former av behandling 

och med avlösarservice. Många familjer saknade kunskap och informa-

tion om tillgängliga stödformer. Ett stort antal av familjerna hade inte 

tillgång till avlösning och ungefär 75 procent angav att de saknade till-

gång till avlösning för längre perioder. Det var cirka 25 procent som 

inte kände till att servicen fanns. Familjerna var i allmänhet nöjda med 

det pedagogiska stödet. Det som var sämst tillgodosett var avlösning 

och tillgång till logoped eller talpedagog. Familjerna påpekade även att 

bristen på information om vilken service som finns tillgänglig saknas 

och att det är svårt att få reda på och sammanställa den information som 

de behöver. Hollingsworth menar att behovet av avlösning är en av de 

viktigaste stödformer för familjer med barn med funktionshinder och 

att en större valmöjlighet och flexibilitet behövs avseende familjestöd 

samt att det finns ett stort icke tillgodosett behov av avlösning för fa-

miljer med barn med funktionshinder. 

År 1995 genomförde Wachtel en studie om hur avlösarservice funge-

rade i forna Östtyskland. Studien behandlade situationen för familjer 

med barn med funktionshinder och hur de kan förbättras med flexibla 

rörliga insatser. Studien innehöll en enkätstudie som vände sig till för-

äldrar och personal samt intervjuer med föräldrarna. Avlösarservicen 

riktas till familjer med barn med funktionshinder. Det framgår att 

föräldrarna inte erbjuds några standarderbjudande utan det varierar från 

fall till fall. Syftet var att underlätta för familjerna i den dagliga omsor-

gen samt att ge den funktionshindrade omväxling. Det handlade bland 

annat om att ge omvårdnad om den funktionshindrade (timmar, dagar), 

att ge stöd till familjen för att organisera fritiden, att erbjuda korttids-

vård vid sjukdom eller semester och att erbjuda avlastning under hel-

ger. När det gäller rådgivningen handlade det om både psykosociala 
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råd, om information om hjälpmedel och  gällande lagar samt att arran-

gera anhöriggrupper. Enbart vetskapen om att det finns avlösarservice 

att tillgå i framtiden gör att familjen känner en lättnad. Både i forna 

Östtyskland och Västtyskland använde familjer med barn med funk-

tionshinder avlösarservice för att få fysiskt och känslomässigt stöd vid 

det dagliga omhändertagandet samt vid egna semestrar. Det framgår av 

Wachtels studie att flexibla lösningar utifrån familjens behov bör efter-

strävas. 

Ferguson (2002) påpekar att alltfler studier visar att det också ger 

positiva effekter hos familjer som får barn med funktionshinder. För-

äldrarna får i högre grad en ökad anpassningsförmåga, samhörigheten 

inom familjen förstärks och familjemedlemmarnas värderingar utveck-

las åt samma håll. Han menar också att det finns studier som visar att 

faktorer som nivån på funktionshindret och familjens struktur inte på-

verkar i så hög grad som man tidigare ansett men att det dock inte går 

att bortse från att det är en stressfylld upplevelse att få ett barn med 

funktionshinder och att en del familjer är mer mottagliga för detta än 

andra. 

 

Sammanfattande kommentarer 

Ovanstående studier, både svenska och internationella, visar att beho-

vet av ett fungerande stöd från samhället är stort för familjer med barn 

med funktionshinder och att avlösarservice många gånger är en förut-

sättning för att familjerna ska orka med sin många gånger krävande 

situation. De studier som jag här refererat till visar också att de brister 

som familjerna upplever är globala, som t.ex. brist på information om 

tillgängliga stödformer och flexibilitet i servicen. Även brist på kun-

skap om olika funktionshinder och dess konsekvenser för den enskil-
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de samt brist på kännedom om familjerna och deras behov av stöd be-

tonas. Annat som studierna pekar på är vikten av respekt och förståel-

se för sin situation från både omgivning och beslutsfattare. Avlösar-

servicen, som är en av de viktigaste stödformerna för familjer med 

barn med funktionshinder, är ofta också förutsättningen för att famil-

jerna ska kunna ha möjlighet till att umgås med vänner och bekanta. 

Om det föreligger brister i detta stöd isoleras ofta familjerna.  
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4.  SYFTE OCH METOD  

Syfte 

Syftet med denna licentiatavhandling är att belysa hur familjer med 

barn med funktionshinder upplever det stöd de erhåller i sin vardag, 

vad som fungerar bra och/eller fungerar mindre bra och inom vilka 

områden som familjerna kan vara i behov av bättre stöd.  Syftet är 

också att visa på vad som kan göras ute i kommunerna för att under-

lätta för dessa familjerna. 

Licentiatavhandlingen grundar sig på tre studier inom Familje-

Stödsprojektet (FAS-projektet). Den första studien belyste avlösarser-

vice ur tre synvinklar (föräldrarnas, kommunernas och avlösarperso-

nalens), den andra vände sig till Familjer med barn med osteogenesis 

imperfecta (OI) och den avslutande studien Familjer med barn med 

muskelsjukdomar. De två senare studierna undersökte familjernas 

möjligheter att ha inflytande över sin situation och kunna medverka i 

beslutsprocessen. 

 
De frågeställningar som varit aktuella är: 

• Upplever föräldrar med barn med funktionshinder att de får det 

stöd som de är i behov av? 

• Föreligger några brister i stödet? 

• Hur fungerar kontakten med handläggare/tjänstemän? 

• På vilket sätt är det möjligt att underlätta för familjerna? 

 

Metod och genomförande 

I arbetet med de olika studierna har olika metoder använts (se Figur 1 

som beskrivs senare i texten). Studierna har även publicerats i veten-
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skapliga artiklar och i denna avhandling biläggs de artiklar som är 

mest relevanta och som denna licentiatavhandling är baserad på. I 

dessa har jag haft en hög grad av aktiv medverkan. Studierna har pub-

licerats i följande rapporter och artiklar: 

 
Studie I 

Familjestödsprojektet. En modell för avlösarservice (Brodin, J., 

Claesson, I. & Paulin, S. 1998), WRP International & Lärarhögskolan 

i Stockholm.  

Brodin, J. & Claesson, I. (1998) The third wheel – to be a respite 

caregiver by profession. European Journal of Special Needs Education 

13(3), 238-242. (Bilaga 3, i texten refererad som Artikel I). 

 

Studie II 

Familjer med barn med osteogenesis imperfecta. Inflytande och 

medverkan i beslutsprocessen. Familjestödsprojektet (Bernehäll 

Claesson, I., Paulin, S. & Brodin, J. (1999), WRP International & Rö-

relsehindrade Barn och Ungdomar, RBU.  

Bernehäll Claesson, I.  & Brodin ,J.  (2002). What families with 

children with brittle bones want to tell.  Child: Care,Health & Devel-

opment, 28(4), 309-315. (Bilaga 4, i texten refererad som Artikel II). 

 

Studie III 

Familjer med barn med muskelsjukdomar. Inflytande och medver-

kan i beslutsprocessen. Familjestödsprojektet (Lärka Paulin, S. Ber-

nehäll Claesson, I. & Brodin, J. (2000). WRP International & Rörel-

sehindrade Barn och Ungdomar, RBU.  
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Lärka Paulin, S., Bernehäll Claesson, I. & Brodin, J. (2001). Hur ser 

stöder till familjer med barn med muskelsjukdomar ut? Socialmedicinsk 

tidskrift, 2, 161-171.(Bilaga 5, i texten refererad som Artikel III).   

 
Följande frågeställningar har i de olika studierna varit aktuella: 

1. Hur fungerar avlösarservicen utifrån kommunernas, familjernas 

samt personalens perspektiv? (Studie I) 

2. Vilka behov av avlösarservice har familjer med barn med funk-

tionshinder? (Studie I) 

3. Vilka behov av stöd har familjer med barn med funktionshin-

der? (Studie II och III) 

4. Kan familjerna medverka i kontakten med myndigheter? (Stu-

die II och III) 

5. Har familjerna inflytande i beslutsprocessen? (Studie II och III). 

 
I studierna har både en enkätstudie och intervjuer genomförts. En 

forskningsintervju kan definieras som en intervju där syftet är att er-

hålla beskrivningar av den livsvärld som den intervjuade befinner sig i 

för att sedan tolka det som beskrivs (Kvale, 1997). Intervju är ett sam-

tal med struktur och syfte. Alvesson och Sköldberg (1994) skriver att:  
 
forskningsprocessen utgör en (re)konstruktion av den sociala verkligheten, 
där forskaren dels interaktivt samspelar med de beforskade, dels aktivt 
tolkande hela tiden skapar bilder för sig själv och för andra: bilder vilka se-
lektivt lyfter fram vissa bud på hur förhållanden – upplevelser, situationer, 
relationer – kan förstås, och (därmed) negligerar alternativa tolkningar (s 
13). 

 
Vid de intervjuer som genomförts har dessa spelats in på band. På 

bandet fastnar vad som sägs och på vilket sätt det sägs men det går 

inte att få med ansiktsuttryck och gester. Dessa kan man observera om 

man inte antecknar. Är man ute efter värderingar och känslor förlorar 
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man lätt många nyanser och mycken värdefull information om man 

väljer att inte använda bandspelare.  

I genomförda studier har det varit viktigt att ge en beskrivning av 

de funktionshinder / svårigheter som barnen i de olika studierna haft. 

Detta för att läsaren ska förstå vilken problematik som föreligger för 

familjerna. Svårigheten blir att beskriva detta på ett sätt som gör att 

det inte går att identifiera familjerna utifrån funktionshindrets art. Ut-

skriften av intervjun skickades åter till föräldrarna för genomläsning. 

Samtidigt informerades återigen om att det som framkommit under 

intervjuerna kommer att blandas ihop med övriga deltagares för att 

sedan redovisas fråga för fråga där alla respondenters svar ingår sam-

tidigt. Ansvaret för att utgivet material är etiskt försvarbart ligger på 

forskaren och därför måste det material som föräldrarna läst och even-

tuellt kommenterat genomläsas mycket noggrant av mig innan det går 

i tryck. Deras kunskap representerar deras egen bild av den verklighet 

de lever i, en verklighet som är sann för just den familjen. Att studera 

dessa familjers verklighet ur flera utgångspunkter kan ge en inblick i 

hur livsvillkoren är för den här gruppen (Jarkman, 1996). Den mål-

grupp som de genomförda studierna har vänt sig till är speciell efter-

som många av dessa barn har mycket komplexa funktionshinder.  

De empiriska studierna omfattar enkäter och intervjuer. Alvesson 

och Sköldberg (1994) menar att den kvalitativa studien är en fokuse-

ring på öppen mångtydig empiri, samt att den utgår från studiesubjek-

tens perspektiv. Alvesson och Deetz (2000) skriver att den kvalitativa 

forskningen för det mesta är inriktad på att induktivt studera en socialt 

konstruerad verklighet där utgångspunkten är de undersöktas perspek-

tiv. Det viktiga är hur forskaren närmar sig ämnet och vad för frågor 

som ställs. I den kvalitativa forskningsintervjun är syftet att få kun-

skap om respondentens specifika upplevelser av sin livsvärld. Inter-
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vjuaren ska få så förutsättningslösa beskrivningar av de teman som 

intervjun gäller och han/hon ska vara fokuserad men inte styrande. 

Forskaren bör vara nyfiken och lyhörd, både för det som sägs och inte 

sägs. Begreppet metod är hur man utvecklar sina forskningsfrågor och 

hur man ger akt på den sociala verkligheten, vilka språk vi använder 

för att klargöra och tolka det som respondenterna berättat för oss. 

I ovanstående studier har vi varit tre författare. I Studie I ”En modell 

för avlösarservice” genomförde jag den delstudie som vände sig till 

avlösarna om deras situation. Resterande material har vi tillsammans 

arbetat fram, med undantag för rapport 2 , Studie II, där jag varit hu-

vudansvarig för datainsamling och avrapportering.  
 
 Respondenter  Metod 

Studie I 
Kommuner  
Föräldrar 
Avlösare 

(245) 
(141) 
(10) 

Enkäter och intervjuer 
 
 

Studie II Familjer med barn med 
OI (30) Enkäter och intervjuer 

Studie III Familjer med barn med 
muskelsjukdomar 

(107) Enkäter och intervjuer 
 
Figur 1. Metod och antal deltagare i de olika studierna 

 

Studie I  FamiljeStödsprojektet 

Bakgrunden till Studie I, (FamiljeStödsprojektet) är som tidigare 

nämnts tre studier som belyste avlösarservice ur olika perspektiv; 

kommunernas (Brodin, 1995), föräldrarnas (Paulin, 1996) och avlö-

sarnas (Claesson, 1996).  Studie I syftade till att kartlägga föräldrarnas 

behov av stöd. Arbetet gjordes i samarbete med en referensgrupp be-

stående av föräldrar med barn med funktionshinder, personal som ar-

betar som avlösare samt den person som ansvarar för servicen i kom-

munen. Arbetet utfördes utifrån familjernas behov. De tre delstudierna 

är både kvantitativa och kvalitativa och  genomfördes som en behovs-
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inventering i tre kommuner. En enkät skickades till familjer med barn 

med funktionshinder under 23 år. Enkäterna distribuerades av LSS-

handläggaren i respektive kommun. I varje kommun utarbetades pa-

rallellt ett informationsmaterial om avlösarservice. I materialet fanns 

kortfattad information om avlösarservice, vad servicen kostar, vad 

lagarna säger,  vem man vänder sig till med frågor samt telefonnum-

mer till den familjen kan kontakta för ytterligare information. Infor-

mationsmaterialet spreds i kommunen via barnavårdscentral, apotek, 

vårdcentral, bibliotek etc. 

Kommunerna menade att de hade svårt att hitta lösningar för en bra 

avlösarservice, att de inte kunde tillgodose familjernas behov samt att 

avlösarna är en bortglömd personalgrupp. Studien visade på brister 

rörande samarbete och samverkan.  Rapporten resulterade i en modell 

för avlösarservice.  

 

Avlösarservice ur kommunernas perspektiv 

Syftet med studien var att kartlägga och belysa avlösarservicen i lan-

dets kommuner efter att LSS införts (Brodin, 1995). En enkät skicka-

des till landets då 286 kommuner och svar inkom från 245 kommuner 

(86%). I 89 procent av kommunerna fanns avlösarservice och i 78 

procent av kommunerna fick alla familjer med barn med funktions-

hinder utnyttja servicen. Några kommuner redovisade att det inte 

fanns någon efterfrågan på avlösning. En orsak till det kan vara att 

familjerna inte fått någon information om avlösarservice. 

Av kommunerna menade 61 procent att behovet av avlösning inte 

varit större än de kunnat tillgodose. Tillgången till avlösare var till-

räckligt. Om däremot efterfrågan ökade kunde det enligt kommunerna 

bli problem. Om det uppstod en akut situation för familjerna fanns 
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ingen tillgång till avlösarservice. Den personal som arbetade som av-

lösare var ofta anställd inom hemtjänsten och hade inte själva valt att 

arbeta med barn med funktionshinder. Kommunerna uppgav också att 

många familjer anlitade vänner och bekanta eller personal från barnets 

daghem. För familjen fanns många fördelar med det eftersom avlösa-

ren då kände barnet samt hade kunskap om barnet och de behov bar-

net hade. Brodin anser att om kommunerna istället väljer personer 

som vill arbeta som avlösare och utbildar och handleder dem så skulle 

tryggheten sannolikt öka för både familjen och avlösaren.  

Få kommuner hade utvärderat verksamheten och angav tidsbrist 

som skäl. Brodin menar att det finns en risk att kommunerna styr ef-

terfrågan genom att inte informera om servicen eller att erbjuda en 

service som inte fungerar bra. Kommunen har dock ett ansvar att in-

formera och erbjuda familjer med barn med funktionshinder olika 

stödinsatser och däribland avlösning.  

 

Avlösarservice ur föräldrarnas perspektiv 

Syftet med studien var att belysa hur avlösarservicen fungerade för 

familjer med barn med funktionshinder (Paulin, 1996). De 

frågeställningar som belystes var hur avlösarservicen fungerade i 

relation till familjernas upplevda behov. Studien genomfördes med 

enkäter (N=141) samt intervjuer (N=25) med familjer med barn med 

funktionshinder. Det framkom att många föräldrar saknade information 

och att de kände sig misstrodda när de ansökte om stöd. De blev också 

ofta nekade stöd på grund av personalbrist. Bristande förståelse från 

myndigheter framkom ofta från föräldrarna. Många familjer fick kämpa 

för att få stöd i olika former och ansvaret låg helt  på dem själva. För 

lite kunskap och utbildning hos personalen såg föräldrarna som ett 
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problem eftersom föräldrarna då kände en otrygghet att lämna sina 

barn. Det var svårt att få hjälp i akuta situationer. Föräldrar efterfrågade 

flexibilitet men menade att kommunerna kunde styra insatserna utifrån 

vad som fanns att erbjuda, inte utifrån familjernas egentliga behov. En 

fråga som kan vara avgörande för familjen är hur avlösaren 

introduceras och om det uppstår en trygghet och tillit för inblandade 

parter. Brister som framkom var avsaknad av uppsökande verksamhet 

samt att informationen var begränsad vilket medförde att familjerna 

inte visste vilket stöd de hade rätt till eller vem de skulle vända sig till 

för att få hjälp. 

Många föräldrar efterfrågade avlösarservice i det egna hemmet ef-

tersom det är en trygg miljö för deras barn att vara i även om de inte 

är närvarande. Även om de har rätt till stöd är det inte alltid möjligt att 

få tag i någon avlösare. Många familjer löser det genom att anhöriga 

och vänner stöttar dem. Det är inte bara barnet och avlösaren som ska 

fungera ihop utan föräldrarna måste också trivas ihop med denne för 

att de ska känna sig trygga i att lämna barnet till avlösaren.  

 

Avlösarservice sedd ur avlösarnas perspektiv 

Syftet med studien var att belysa hur avlösarpersonal upplevde sin 

arbetssituation samt att se vilket behov av fortbildning och handled-

ning som förelåg. Studien genomfördes med en enkätundersökning 

samt intervjuer med personer som arbetade som avlösare (Claesson, 

1996; Brodin & Claesson, 1998). Det framkom att fortbildning var ett 

eftersatt område. Kunskap om olika funktionshinder och mediciners 

påverkan var områden avlösarna efterlyste. Av dessa orsaker kände 

avlösarna ibland en osäkerhet inför sin arbetsuppgift.  Under intervju-

erna framkom att kontakten mellan föräldrar och tjänstemän inte fun-
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gerade tillfredsställande. Avlösarna menade att föräldrarna inte infor-

merades om vilket stöd de kunde få från kommunen eller vem som 

ansvarade för vad. Det visade sig också att avlösarna har ett behov av 

att prata med någon utanför familjen, att de behövde stöd i sin yrkes-

roll för att bemöta föräldrars reaktioner samt förstå sina egna. Avlö-

sarna kände sig isolerade eftersom de inte hade någon personalgrupp 

att tillhöra. Som grupp ansåg avlösarna att de hade tillräcklig utbild-

ning, även om den var mycket varierande, för att klara arbetet. Detta 

skilde sig mellan enkäter och intervjuer. En orsak kan vara att de som 

anmälde sitt intresse till att intervjuas var de som hade en utbildning 

som var adekvat för arbetet.  

Avlösarna ansåg att det var viktigt att föräldrarna fick välja sina av-

lösare själva för att servicen skulle fungera bra. Det som avlösarna 

upplevde som en svårighet i sin arbetssituation var att de var ensam-

ma. De hade ingen arbetsgrupp eller arbetskamrater att vända sig till 

utan kände sig ensamma och utanför systemet. Det fanns ett behov av 

kontakt med andra avlösare. Då antalet avlösare är begränsat i varje 

kommun skulle ett samarbete mellan kommuner vara en lösning. In-

satser riktade mot avlösare skulle sannolikt också öka kvaliteten på 

servicen för familjerna. 

 

Slutrapporten 

I slutrapporten (Brodin, Claesson & Paulin, 1998) framkom att  avlö-

sarna hade behov av handledning i sitt arbete men saknade detta. 

Gruppen avlösare hade en mycket varierande utbildningsbakgrund. 

Fortbildning om barn med funktionshinder generellt och även om spe-

cifika funktionshinder var något som de saknade.   
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Några kommentarer från föräldrahåll: 
• ”Varför kan man aldrig få hjälpmedel innan det är för urvuxet 

och…..väntetider för nästan allt vad man ska ha är ett år och där-
över. Med tanke på alla lyft som blir ju äldre barnet blir” 

 
• ”Att inte känna sig isolerad och ensam bara för att vi har ett handi-

kappat barn. Vi vill leva och fungera som en vanlig familj” 
 
• ”Att få sova!!! Och få tid över för varandra!!!”. 

 
• ”Att fungera bra och att alla får sina behov tillfredsställda i det var-

dagliga 
• för att orka med det 

 
• at få mer avlastning” 

 

En modell för avlösning  

Slutfasen i FAmiljeStödsprojektet ledde till att olika modeller för hur 

en fungerande avlösarservice kan se ut utvecklades. Syftet var att den 

skulle vara acceptabel för alla parter; föräldrar, avlösare och kommu-

nens tjänstemän. Under 1998 utarbetades modeller för avlösning ,se 

Figur 2 som beskrivs senare i texten, i fyra kommuner (Falköping, 

Mariestad, Tidaholm samt Skara). Projektet var baserat på ett samar-

bete mellan föräldrarepresentanter, LSS-handläggare, avlösare samt 

representanter från Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ung-

domar, RBU, Föreningen Utvecklingsstörda Barn och ungdomar, 

FUB samt Föreningen Autism, FA. Rapporten publicerades i början 

av 1998 och utskick gjordes till samtliga kommuner. Tanken var att 

arbetssättet ska kunna appliceras i andra kommuner och att det skall 

vara en hjälp för dem att utveckla en väl fungerande service.   

Resultatet från de olika studierna hade generellt visat att kommuner-

na inte gjort någon behovsinventering samt att kunskapen om antalet 

familjer som är i behov av stöd och som bor i området var bristfällig. 

Informationen till berörda familjer om vilka möjligheter till stöd som 
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finns samt den lagstiftning som gäller var andra brister som framkom. 

Brist på utbildning om funktionshinder, fortbildning och handledning 

hos avlösarna var annat som framkom. Idén med att framställa model-

len var att den skulle underlätta arbetet med att utveckla den verksam-

het som fanns eller att starta upp en ny verksamhet för avlösning. Mo-

dellen som helt baserades på de synpunkter som framkommit från 

samtliga intressenter kan ses som ett idealförhållande. 

 

Referensgrupp bildades 
 

Det första steget för att utveckla en fungerande avlösarservice, efter-

som kommunen har det yttersta ansvaret för invånarna enligt gällande 

lagstiftning, var att bilda en referensgrupp. För att uppnå en helhets-

syn på familjer med barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder 

behandlades servicen ur tre synvinklar; från kommunens, föräldrarnas 

och avlösarnas. I referensgruppen ingick LSS – handläggare, avlösare, 

representanter från olika handikapporganisationer samt föräldrar som 

använde servicen. Gruppens arbete var att dra upp riktlinjer för en bra 

avlösarservice.  Endast de personer ur referensgruppen som familjen 

önskar fick medverka.  

 

Information till föräldrar 
 

Bristen på information kring avlösning och andra stödformer fram-

kommer ofta från föräldrar med barn med funktionshinder. Detta kan 

avhjälpas med att referensgruppen arbetar fram ett informationsmateri-

al med klara riktlinjer över hur kommunen avser att utföra servicen 

gentemot familjerna. Ett informationsmaterial kan bl.a. beskriva vad 

avlösarservice är och vad en avlösare gör, vem som kan utnyttja servi-

cen samt vad den kostar. Det bör också finnas en kort beskrivning av 
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vad lagarna säger och vilket ansvar som åligger kommunen. En infor-

mation om vart och till vem man kan vända sig bör också vara med.  

 

Kartläggning av familjer samt behovsinventering 
 

Referensgruppens första uppgift är att kartlägga hur många barn med 

funktionshinder som bor i kommunen, vilken typ av funktionshinder 

barnen har och hur många som kan tänkas behöva stöd i form av avlös-

ning. Därefter görs en behovsinventering för att kartlägga behovet av 

stöd hos varje enskild familj. Resultatet ligger sedan till grund för hur 

kommunen mer övergripande ska utforma stödet i samarbete med refe-

rensgruppen för att sedan utforma stödet individuellt med den berörda 

familjen. 

 

Rekrytering av personal 
 

Rekrytering av personal påverkas av kommunens storlek, antalet  

familjer med barn med funktionshinder, art och grad av funktionshin-

der samt tillgång på lämpliga sökande till tjänster. Kommunen bör ge 

avlösarna utbildning, vilken t.ex. kan innehålla information om  

gällande lagar, vad det innebär att leva med ett barn med funktions-

hinder, hur det är att arbeta som avlösare. 

 

Uppföljning och utvärdering av insatser 

 

LSS – handläggaren ansvarar för uppföljning och utvärdering av insat-

serna. En till två gånger per år kan vara rimligt att handläggaren kon-

taktar familjen för att kontrollera om stödet behöver omformas på något 

sätt, om familjen är nöjd med avlösaren etc. 
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Visioner 
 

Det är viktigt att samordningen mellan familjen, avlösare, förvaltning, 

myndigheter och organisationer fungerar. De önskemål som framkom 

var: 
 

• Att avlösare får tillhöra en personalgrupp 
 
• Att avlösarna får utbildning, fortbildning och handledning 

 
• Att det i kommunerna finns en jourverksamhet för avlös-

ning 
 
• Att familjerna har stort inflytande över sin situation 

 

 

Referensgrupp 
 

Information 

Kommunens ansvar 

Målbeskrivning för verksamheten 

Uppsökande verksamhet 
 

Kartläggning av familjer i kommunen 

Inventering av familjernas behov 

Individuella planer för avlösning 
 

Rekrytering av personal 

Utbildning/kurser 

Fortbildning 

Handledning 
 

Kontinuerlig uppföljning av behov 

Utvärdering av insatser 

Eventuella ändringar/anpassningar i stöd 
 

Visioner 
 
Figur 2 Modell för avlösarservice (Brodin, Claesson & Paulin, 1998). 
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Studie II  Familjer med barn med osteogenesis 

imperfecta (OI) 

OI karakteriseras av onormalt skör benstomme. På svenska säger vi 

medfödd benskörhet. Det är en kollagensjukdom (kollagen är stödje-

struktur som finns i kroppen). Svårighetsgraden av denna sjukdom 

varierar mycket och vissa barn kan ha frakturer redan under fostersta-

diet och så många som hundratals frakturer under barndomen. Andra 

barn har få frakturer och lever ett i stort sett normalt liv. Frakturer kan 

hos dessa barn uppstå vid obetydliga händelser, t.ex. att de lyfts upp, 

eller t.o.m. att de får spontanfrakturer vid stillaliggande. Det kan även 

hända att ett barn som faller illa inte bryter sig (RBU, 1995). 

Idag indelas av OI i fyra huvudgrupper till vilka det finns under-

grupper. Indelningen bygger på symtom från skelettet, de förändringar 

som kan ses vid röntgenundersökningar, ärftlighetsmönster och sym-

tom från andra organ (RBU, 1995). Bröstkorgens utseende kan föränd-

ras och bli hoptryckt och framskjuten hos svårt drabbade barn. Ett an-

nat kännetecken som ofta uppmärksammas är den blå ögonvitan. Den 

orsakas av att ögats åderhinna lyser igenom den hos barn med OI ovan-

ligt tunna ögonvitan. Hos ett övervägande antal av de barn som har en 

svår form av OI har ögonvitan en normal färg.  

Vid de olika problem och svårigheter som förutom själva funk-

tionshindret uppstår för föräldrar med barn med OI är det viktigt att de 

får tillgång till råd och stöd i sin familjesituation. Studien genomför-

des med enkäter som skickades ut via RBU:s arbetsgrupp för OI till 

berörda familjer i hela landet. I studien deltog de som hade barn upp 

till 24 år. Dessutom gjordes intervjuer med tio familjer. Representan-

ter för de intervjuade fanns från hela landet.  
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Genomförande 
 

En enkät, baserad på Brodin, Claesson och Paulin (1998), utarbetades 

i samråd med representanter för arbetsgruppen för OI från RBU. Den 

distribuerades sedan till berörda familjer, 96 familjer med barn med 

OI. I enkäten fanns möjlighet att lämna namn och telefonnummer om 

intresse fanns för en eventuell intervju. Totalt var 21 familjer intresse-

rade. Av dessa valdes tio familjer ut för intervju. Familjer kom från 

hela landet. Intervjuerna bandades för att efter utskrift skickas till re-

spektive familj för godkännande och eventuella justeringar. Detta 

gjordes för att det inte skulle uppstå några missförstånd eller felaktig-

heter. Intervjufrågorna byggde på den tidigare enkätstudien men var 

en fördjupning. Dessutom gjordes ett besök hos OI-teamet på Astrid 

Lindgrens barnsjukhus. Där intervjuades arbetsterapeuten för att få en 

bild av hur detta team arbetade. Förutom den gjordes en telefon-

intervju med OI-teamets läkare för att få kunskap om diagnosen OI 

och olika typer av den. Studien var både kvalitativ och kvantitativ. 

I resultatet framkom att många familjer har en problematik med att 

veta vilka hjälpmedel som finns på marknaden och att det är genom 

andra familjer som de får tips om dessa, inte genom den kontakt de 

har med arbetsterapeuten. De flesta familjerna tycker inte att det före-

ligger några svårigheter att få de hjälpmedel de önskar när de vet vad 

de vill/behöver ha. I det närmaste alla familjer uppger att det de sak-

nar mest är erfarenhet och kunskap om OI hos de personer de har kon-

takt med på hemorten. Information om sitt eget barns funktionshinder 

samt vilket stöd som finns att tillgå är något som fungerar dåligt för de 

flesta familjerna. Att den största källan till kunskap finns hos andra 

familjer som har barn med OI är något som kommer fram flera gånger 

i intervjuerna, att mötet med andra familjer är guld värt.  



Bernehäll Claesson: Vardagens villkor för familjer med         IOL/Forskning nr 23 
 barn med funktionshinder - Familjestöd  
 

 62 

 

Att informera andra, t.ex. skola och förskola, är något som ligger på 

de flesta föräldrars ansvar. Det finns idag för lite kunskap hos den ha-

biliteringspersonal som finns ute i landet, menar föräldrarna, och öns-

kar att den blir större. Studien visar att det är stora skillnader hos des-

sa familjer när det gäller information, inflytande och medverkan. Någ-

ra familjer tror att de bor i en ”bra kommun” och menar att de tjäns-

temän de har kontakt med lyssnar till dem och är måna om att de har 

det bra. Andra familjer påtalar svårigheter med att få gehör för sina 

behov. 

 

Kommentarer från föräldrahåll: 
• Minst ett 50-tal frakturer under sin livstid 

 
• Det finns inget som kan mäta sig med att träffa eller ringa andra OI 

föräldrar och barn. Egna och andra OI föräldrars kunskap är guld 
värd 

 
• Att få träffa andra föräldrar till barn med OI är mycket viktigt. Att få 

möjlighet till det när barnet är nyfött gör att man inte känner sig en-
sam med sin sorg och att man kan se en framtid som inte är så 
skrämmande 

 
• Att få någon form av tillsyn för barnet så att mor blir mer fri för ak-

tiviteter med syskon och make och egna vänner 
 
• När det gäller inflytande har det bara varit krig 

 
• Kommunen är skyldig att informera om LSS till de personer som 

kan söka de olika rättigheterna men vi har inte fått någon informa-
tion  

 

Studie III  Familjer med barn med muskelsjukdomar 

Resultatet visade att det föreligger brister i det stöd familjer med barn 

med muskelsjukdomar har behov av. Det är också stor variation på 

vilket inflytande och medverkan dessa familjer har över de beslut som 

fattas. Genom samhällsinsatser ska den enskilde tillförsäkras goda 
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levnadsvillkor. Det finns dock många familjer som inte får det stöd de 

är i behov av.  

 

Genomförande 
 

En enkät, baserad på Brodin, Claesson och Paulin (1998), utarbetades i 

samråd med representanter för arbetsgruppen för muskelsjukdomar från 

RBU. Den skickades sedan till familjer med barn med muskelsjukdo-

mar, totalt 274 familjer. I studien deltog familjer med barn upp till 21 

år. Även i denna studie fanns möjlighet att anmäla sitt intresse för in-

tervju. Totalt anmälde sig 60 familjer. Av dessa valdes 20 familjer ut. 

Bland de intervjuade familjerna fanns representanter från hela landet. 

Intervjun skickades efter utskrift åter till familjerna för genomgång och 

eventuella korrigeringar. Intervjufrågorna byggde på den enkätstudie 

som tidigare genomförts men var en fördjupning. 

Besök gjordes hos kunskapsteamet för små och mindre kända handi-

kappgrupper på Omsorgsverksamheten i Stockholm där vi fick infor-

mation om verksamheten. Läkaren där var oss behjälplig när det gällde 

olika diagnoser. Efter utskrift skickades det åter för genomläsning och 

eventuella korrigeringar. Besök gjordes även hos kunskapscentrum på 

Ågrenska sjukhuset i Göteborg. Där intervjuade vi projektledaren för 

verksamheten för att få en bild av vad kunskapscentrum var och hur de 

arbetar. Efter utskrift skickades den åter för genomgång och eventuella 

korrigeringar. 

Många föräldrar tar upp den okunskap som föreligger hos många 

tjänstemän och påtalar också att det brister i informationen till föräld-

rarna om vilka rättigheter de har, om vilket stöd som finns att tillgå nu 

och i framtiden, bostadsanpassning för att nämna några. Hjälpmedel 

är annat som för många familjer skapar problem, t.ex. att det tar för 



Bernehäll Claesson: Vardagens villkor för familjer med         IOL/Forskning nr 23 
 barn med funktionshinder - Familjestöd  
 

 64 

 

lång tid att få tillgång till dem. Det som många familjer även tar upp 

är att få kunskap om vilka hjälpmedel som finns. Den mesta informa-

tionen föräldrarna får idag är genom andra föräldrar med barn med 

funktionshinder. 

 

Kommentarer från föräldrahåll: 
 

• När det gäller inflytande är min känsla att allt handlar om hur stark 
du är som person. Stark – mer inflytande 

 
• Kommunens och landstingets resurser vad gäller personal och eko-

nomi är under all kritik, då vi ej får den hjälp som erfordras 
 
• Det skulle vara till stor hjälp om man fick reda på sina rättigheter 

när det gäller försäkringskassan med vårdbidrag och merkostnad. 
Personlig assistent inom LSS, olika former av bidrag, fonder, resor 
m.m. Den största informationen kommer från andra föräldrar med 
barn med muskelsjukdomar 

 
• Att få vardagen att fungera när barnet eller assistenter är sjuka. Att 

få kraft att orka imorgon och nästa dag också 
 
• De tjänstemän som sitter och beviljar dessa ansökningar har ingen 

kunskap alls om funktionshinder utan anser att föräldrarna ska vara 
experter. Det är tråkigt att slåss hela tiden 

 
• Livet måste ju fungera i det dagliga livet och i vår familj finns det 

ytterligare barn att ta hänsyn till 
 
 

Sammanfattande kommentarer 

Som en röd tråd genom ovanstående studier är att familjerna upplever 

att de inte har tillgång till de olika former av stöd som de enligt 

svensk lag har rätt till och att de känner sig missförstådda i kontakten 

med olika myndigheter. Familjerna anser att de inte får den informa-

tion från kommunen som de är i behov av, som t.ex. deras rättigheter, 

vilka stödformer som finns att tillgå och vilka hjälpmedel som finns. I 

Bernehäll Claesson, Paulin och Brodin (1999) och Lärka Paulin, Ber-
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nehäll Claesson och Brodin (2000) framkom tydligt att det var andra 

familjer med barn med liknande funktionshinder som var den stora 

källan till information fast gällande lagar säger att kommunen har 

skyldighet att informera berörda familjer om vilka stödformer som 

finns att tillgå. Det är många saker som familjerna har svårigheter med 

för att det dagliga livet ska fungera. I studierna fanns också familjer 

som tyckte att det fungerade bra, även om de inte var många till anta-

let.  

 
 

Etiska överväganden i genomförda studier  

Etik har två innebörder (förutom att det är en vetenskaplig disciplin) 

och det är brukligt att skilja det från moral. Man kan säga att etik är 

teoretiska reflektioner över det goda eller onda, det som är rätt eller 

fel. Det handlar om värden och normer där värde innebär något man 

kan eftersträva  och med en norm menas då att den föreskriver vad 

som är rätt eller orätt. Det går att se etiken som teoretiska reflektioner 

över moraliska frågor (Lundahl & Öquist, 2002).  

 
Den humanistiska människosynens kärna, respekten för människovärdet, 
innebär att människan alltid är att betrakta som en person med ett värde i 
sig. Värdet är inte delbart eller förhandlingsbart och inte knutet till vad en 
människa har eller gör. Alla människors värde är lika (Grunewald & Lec-
zinsky, 2001, sid 106). 
 

 
En viktig punkt är att den etiska principen om människans värde inte 

är beroende av vilka funktioner eller egenskaper en människa har och 

det gäller även förtjänster och begränsningar. Den enskilda männi-

skans värde och rätt till respekt är ovillkorligt. 
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Forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap 

(HSFR, 1999) har fyra allmänna krav på forskningen. Dessa är: 

Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen be-

rörda om den aktuella forskningens syfte (s 3).  

Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva be-

stämma över sin medverkan (s 5). 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingå-

ende personer ska ges största möjliga konfidentialitet och personupp-

gifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem (s 8). 

Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får en-

dast användas för forskningsändamål (s 9).  

 

Under dessa krav finns sedan ett antal regler och rekommendationer.  

När man kommer in i en familj och har skapat ett förtroende så 

framkommer ofta information som inte hör till själva intervjun. Det 

kan exempelvis vara föräldrars oro över sina barn och deras framtid, 

t.ex. hur deras barn kommer att klara sig när föräldrarna själva inte har 

möjlighet eller ork att  stötta dem. Det är av stor vikt att hantera sådan 

information med största respekt. 

Då jag inte haft tillgång till några namn eller adresser fick de famil-

jer som var intresserade av att ställa upp för en intervju ta kontakt med 

mig och/eller mina medarbetare. Naturligtvis kunde berörda parter när 

som helst avstå från att delta om de så önskade, även efter en kontakt.   

För att någon inte ska bli igenkänd är det av stor betydelse att låta 

familjen noggrant gå igenom materialet för att göra eventuella korri-

geringar av det som står  och samtidigt informera om att de uppgifter 

som finns där kunde komma att ingå i rapporten. Alla uppgifter om 
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familjernas namn och adresser är lagrade på ett sätt som gör det omöj-

ligt för utomstående att få tillgång dem.  
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5.  TEORETISKT PERSPEKTIV 

Jag har valt att diskutera mitt arbete utifrån Bronfenbrenners utveck-

lingsekologiska teori som visar hur vi påverkas av och påverkar andra 

i olika sammanhang i vårt liv. När jag använder begreppet nivåer i 

texten nedan avser jag här Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

modell (1979), från mikronivån där närmiljön med familjen finns till 

makronivån där politiska beslut fattas, se figur 3 som beskrivs senare i 

texten.  

I systemperspektivet uppfattas individens miljö som ett antal sam-

manhängande strukturer. Längst in finns mikronivån, närmiljön, som 

består av familjen för att sedan utökas till grannskap, förskola, kam-

ratgrupp, skola, arbetsplats. Personen kan samtidigt ingå i flera mikro-

system. Här är roller, relationer och aktiviteter de viktigaste elemen-

ten. De bidrar till den utveckling individen genomgår. Inom ekologisk 

forskning på mikrosystemsnivå är det därför viktigt att studera vad 

man gör och hur man gör det. Vilka roller som utvecklas, om de är 

auktoritära eller demokratiska samt de sociala relationer som finns. 

Den minsta enhet som finns är relationen mellan två personer, den s.k. 

dyaden, t.ex. mor-barn-relationen. Ett antal dyader bildas i barnets 

kontakt med var och av de övriga familjemedlemmarna så tillkommer 

indirekta effekter. De orsakas av att relationerna mellan två personer 

påverkar deras relationer till den tredje. 

Vad som är viktigt här är att förstå på vilket sätt dessa relationer 

hänger samman. T.ex. ett barns skolprestationer påverkas inte enbart 

av vad som händer i skolan utan även av vilket stöd eller avsaknad av 

stöd som barnet får i hemmet. Relationerna mellan de olika närmiljö-

erna benämns som mesosystem. Mesosystemet är inte bara ett antal 

isolerade närmiljöer utan dessa blir ju en integrerad enhet. När t.ex. en 

person kommer till sitt arbete påverkas han av det som hänt hemma 
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samma morgon naturligtvis. Omvänt gäller också när / om individen 

haft det jobbigt på sitt arbete och har ett behov av att tala om det och 

få stöd av övrig familj men att detta av någon orsak inte blir så blir det 

konsekvenser för personen både vad gäller den aktuella situationen 

som för dess utveckling i olika avseenden. Jämför det med den person 

som får all uppbackning och stöd från familjen och därmed får sitt 

behov tillgodosett både vad gäller kontakt och förståelse. Konsekven-

serna för dessa båda blir naturligtvis olika.  

Andra system som påverkar individen, även om denne inte har di-

rektkontakt med det, och dess utveckling är t.ex. arbeten, positioner 

och arbetsförhållanden överhuvudtaget. Andra saker kan vara kom-

munens utformning av familjestöd. Dessa faktorer bildar också system 

som benämns exosystem. Utanför mesosystemet är det inte de roller 

och aktiviteter som individen kommer i kontakt med som är i fokus 

för analyserna. Det är istället hur samhällsinstitutioner och förhållan-

den utanför närmiljö som trots allt påverkar utformningen av det kon-

kreta innehållet i aktiviteterna, rollerna och relationerna. Exempel kan 

vara personalombyte på skolan/förskolan vilket påverkar övrig perso-

nals arbetssituation vilket i sin tur påverkar den enskilde individen.  

Om det ofta kommer ny personal är det svårare för barnet att knyta 

djupare kontakter och det är också svårt att få kontinuitet i verksamhe-

ten. Det leder ofta till växlingar i klimatet beroende på olika grund-

läggande värderingar.  

Makrosystem är de system som är mer generella men som ändå på-

verkar individens utveckling. Det är kulturella skillnader och de mer 

övergripande ideologiska, ekonomiska, politiska eller historiska för-

hållanden och värderingar. När man studerar människor bör det i  

större utsträckning relateras till vilka förhållanden som föreligger i 

den omgivande miljön, även det som sker på exo- och makronivå. 
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Olika förhållanden på makrosystemsnivå får direkta eller indirekta 

konsekvenser för den verklighet som individen möter i sina olika 

närmiljöer, t.ex. de politiska beslut. Även allmänna värderingar  

genomsyrar verksamheten på olika sätt.  ”….betonar denna ansats av 

mänsklig utveckling den successiva anpassningen (ackomodation) 

mellan den växande individen och hans omedelbara miljö och det sätt 

på vilket denna relation indirekt påverkas av mer avlägsna regioner i 

den större fysiska och sociala miljön”  (Andersson, 1986, s 29). 

Utvecklingsekologisk teori är en systemteori som betraktar  indivi-

ders utveckling som ett resultat av samspelet mellan individ och miljö. 

Den är inte enbart begränsad till den omedelbara närmiljön utan ser 

till samspelet mellan de olika delarna. Bronfenbrenner (1979) utveck-

lar i sin bok ett antal teoretiska definitioner, propositioner och hypote-

ser.  I definitionerna tar Bronfenbrenner upp grundläggande begrepp 

och påvisar den innebörd de har i hans utvecklingsekologiska forsk-

ning. Propositionerna formulerar ett antal utgångspunkter för hur den 

utvecklingsekologiska forskningen bör genomföras. Hypoteser påvi-

sar vissa antaganden om processer och samband. Många studier som 

är ekologiskt inriktade görs ofta på barn i deras vardagsmiljö, anting-

en i hemmet eller på förskolan. Det råder en obalans mellan studier 

om förskolebarn och deras närmiljöer kontra övriga åldrar och övriga 

nivåer vilket också visar sig i Bronfenbrenners teoretiska modell. Av 

de 50 hypoteser som Bronfenbrenner tar upp handlar drygt hälften av 

dem om processer i mikrosystemet. Sjutton av de hypoteser som 

Bronfenbrenner formulerar berör mesosystemet. Två av hypoteserna 

handlar om exo-systemet och fem av hypoteserna behandlar makro-

systemet. De definitioner, propositioner och hypoteser som jag här 

hänvisar till är de som jag anser vara relevanta i förhållande till famil-

jer med barn med funktionshinder och deras vardag. I definitionerna 
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beskriver Bronfenbrenner olika begrepp i sin teori. Jag har  

använt mig av Anderssons (1986) översättning av definitioner, propo-

sitioner och hypoteser. 

 
Definition 1  

Den mänskliga utvecklingens ekologi inrymmer det vetenskapliga studi-
et av den fortgående, ömsesidiga anpassningen mellan en aktiv, växande 
mänsklig varelse och de föränderliga egenskaperna i de omedelbara närmil-
jöer, i vilka den utvecklande människan lever, såsom denna process påver-
kas av relationerna mellan miljöerna sinsemellan och av de större samman-
hang som omger närmiljöerna (s 68). 
 
Definition 2 

Ett mikrosystem är ett mönster av sådana aktiviteter, roller och relationer 
mellan människor, som den utvecklande människan upplever i en given 
närmiljö med speciella fysiska och materiella karakteristika (s 68). 

 
Definition 3 

Ett mesosystem omfattar relationerna mellan två eller flera närmiljöer i 
vilka den utvecklande människan aktivt deltar. T.ex. som för en vuxen rela-
tionerna mellan familj, arbete och socialt liv (s 68). 

 
Propositionerna visar att utvecklingsförloppet till stor del är kontext-

bundet och att det inte går att koppla bort individerna och utvecklings-

förloppet från den miljö de vuxit upp i och befinner sig i. 

 
Proposition F 

Olika slag av miljöer ger upphov till distinkta mönster av roller, aktivite-
ter och relationer för de personer som blir medlemmar i miljöerna (s 74). 
 
Proposition H 

Om olika miljöer har olika utvecklingseffekter, bör dessa effekter av-
spegla de huvudsakliga ekologiska skillnader som finns mellan miljöerna så 
som de belyses av kontrasterande mönster av aktiviteter, roller och relatio-
ner” (s 75). 

 
Propositionerna F och H hänger samman. I proposition F framkom att 

olika miljöer gör att det blir möjligt att urskilja olika mönster av rol-

ler, aktiviteter och relationer för de som ingår i miljön. I proposition H 

går att utläsa att om olika miljöer ger olika utvecklingseffekter bör det 
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visa sig genom att de olika miljöerna innehåller skilda slag av aktivi-

teter, roller och relationer.  

  Hypoteserna visar på samma förhållande som ofta skiljer olika socia-

la klasser åt, möjligheten att påverka och förändra sin egen situation 

genom förbindelser med olika maktcentra. Desto längre bort en person 

befinner sig från de som har makt desto mindre möjligheter har perso-

nen att påverka förhållanden i sin egen närmiljö. Följande hypoteser 

anser jag är relevanta  för denna studie. 

 
Hypotes 9 

När en person placeras i en roll tenderar sådana perceptioner, aktiviteter 
och relationsmönster att uppstå, som är i överrensstämmelse med de för-
väntningar som är förbundna med rollen ifråga, såväl vad gäller den persons 
beteende som innehar rollen som andras beteende med avseende på denna 
person (s 80).  
 
Hypotes 10 

Tendensen att frammana perceptioner, aktiviteter och relationsmönster i 
överrensstämmelse med rollförväntningarna är större när rollen är väl eta-
blerad i samhällets institutionella struktur och det existerar en bred sam-
stämmighet i kulturen eller subkulturen om dessa förväntningar, såväl vad 
gäller beteendet hos den person som innehar rollen som hos andra med av-
seende på deras beteende gentemot denna person (s 80). 
 
Hypotes 11 

Ju högre grad av socialt sanktionerad makt en given roll har, desto större 
är tendensen att rollinnehavaren skall utöva och utnyttja makten och att de i 
underordnad ställning ska reagera med undergivenhet, beroende och initia-
tivlöshet (s 81). 

 
Hypotes 12 

Tendensen att frammana beteende i överrensstämmelse med förvänt-
ningarna för en given rollär en funktion av förekomsten av andra roller i 
närmiljön, som framkallar eller hämmar beteende som är förenat med rollen 
i fråga (s 81).  

 
Hypotes 13 

Att försätta personer i sociala roller, i vilka de förväntas uppvisa konku-
rens eller samarbete, tenderar att utlösa och intensifiera aktiviteter och soci-
ala relationer som är i överrensstämmelse med förväntningarna (s 81).  
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Hypotes 44 
Den utvecklande potentialen hos en närmiljö ökar i den grad som det exi-

sterar direkta eller indirekta förbindelser med ”maktcentra”, genom vilka 
medlemmar i den ursprungliga närmiljön kan påverka fördelningen av re-
surser och fattandet av sådana beslut som tar hänsyn till den utvecklande 
personens behov och ansträngningarna hos dem som agerar för dennes räk-
ning (s 94). 

 
I många avseenden är Bronfenbrenners teori ganska övergripande. 

Han menar att man kan betrakta den enskilde individens utveckling 

som ett resultat av det samspel som är mellan individen och dennes 

miljö. Han menar att miljön inte enbart begränsas till den omedelbara 

närmiljön utan kan uppfattas ganska vitt. Den utvecklingsekologiska 

teorin visar hur individ och miljö bildar olika system som sedan ingår 

i större system och så vidare.  

Bronfenbrenner (1979) menar att forskningen måste ta sin utgångs-

punkt i den verklighet som individen befinner sig i och att utvecklingen 

är ett resultat av det samspel som är mellan individen och omgivningen. 

Detta bildar enligt Bronfenbrenner ett system och det är resultatet av 

den interaktionen som pågår mellan individen och miljön som blir 

mänsklig utveckling. För att forskningen ska vara valid måste den stu-

dera det samspel som är mellan olika ekologiska system. Bronfenbren-

ner framhåller att de biologiska och de miljömässiga förutsättningarna 

för individens utveckling är lika viktiga att studera men att det i första 

hand är samspelet mellan dem som man ska lägga uppmärksamheten 

på. I systemperspektivet uppfattas miljön som ett antal sammanhäng-

ande strukturer, vilka benämns mikronivå, mesonivå, exonivå och mak-

ronivå (se figur 3).  

Exosystemet skiljer sig från mikro- och mesosystemen genom att 

den person som utvecklas inte ingår som en aktiv medlem i systemet. 

Därför blir hon heller inte direkt påverkad av eller kan påverka förhål-

landen här. Det är endast indirekt som personen påverkar eller påver-
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kas av förhållanden i de närmiljöer som den utvecklande personen 

ingår i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.  Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (1979) 
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Vi är inte så unika att vi kan ställa oss utanför naturen. Istället måste 

vi sträva efter att bli en del av naturen där vi är lika betydelsefulla el-

ler oviktiga som vilken annan del som helst i det stora kretsloppet. 

Genom att se hur världen är designad så får man innehåll i både hand-

ling och sammanhang. Det är samspelet mellan människan och rum-

met som det handlar om och att se mönstret som förbinder dem (Lun-

dahl & Öquist, 2002). Då man ska se världen som ett system är det 

lika viktigt att se figuren som bakgrunden, att inte ge förtur till någon 

del av verkligheten. Öquist (2003) menar: 

 
Istället för att koncentrera all uppmärksamhet till figuren, det individuella, 
det som står ut, bör vi låta bakgrundaspekterna, det som gör det möjligt för 
figuren att bli just denna figur, träda fram i ljuset. I det ögonblick denna 
perspektivförskjutning inträffar, omfattas vi av det vidare perspektiv, som 
vi här kallar systemsynen (s 10). 

 

Det är vardagen som är vår sociala livsgrund. Det som dag efter dag 

återkommer formar vårt sätt att bedöma andra och även uppleva oss 

själva. Det är vardagen som formar den uppfattning vi har om de 

grupper som finns i vårt liv. Vardagen formar även vår uppfattning 

om samhället och det är i vardagen vi finner vår identitet. Vår identitet 

består av två delar; en social och en personlig identitet. Den sociala 

identiteten kommer från våra grupptillhörigheter och känslan av att 

ingå i en gemensam värld. Den personliga identiteten kommer inifrån 

och från våra nära relationer till andra personer. Det är de grund-

läggande värdena som har den mest avgörande inverkan genom sy-

stemet och som ger personligheten dess speciella karaktär och egenart 

(Öquist, 2003). För att kunna kommunicera om en gemenskap är 

grunden personernas common sense – kunskaper. Dessa kunskaper 

om hur vi ska bete oss förvärvar vi genom att leva tillsammans med 

andra människor. Common sense - kunskaperna utgörs av typifie-
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ringar, speciella begrepp vilka refererar till det som är vanligt eller 

typiskt hos en samling objekt, handlingar eller händelser. Språket har 

en central plats eftersom det är genom språket som vi delar med andra 

som typifieringar uppkommer (Lundahl & Öquist, 2002).  

Människan formas av sina omgivande referenssystem såsom famil-

jen, släkten, kamrater och kultur. Varje individ gör sin egen modell av 

världen beroende på vilka erfarenheter just den personen gjort under 

sitt liv. Våra beteenden organiseras och kontrolleras alltid uppifrån och 

ner i hierarkin. Om man vill påverka och/eller förändra något är det 

ingen idé att ändra ett enskilt beteende. Det är den överordnade nivån 

man bör rikta in sig på, menar Öquist (2003). 

Händelser som sker i en viss miljö vid en viss tidpunkt kan få kon-

sekvenser för vad som händer i en annan miljö vid ett annat tillfälle. 

Med överlappande system menas att man samtidigt som man ingår i 

olika helheter så påverkas man av olika miljöer. Inom systemtänkan-

det poängteras det ömsesidiga beroendet mellan organisation och om-

värld och begrepp som kontext och ekologi är vanliga. Det är hur 

strukturen och funktionen hos levande system både förändras och för-

nyas i samspelet med miljön som blir intressant. Lundahl och Öquist 

(2002) anser att begreppet systemtänkande är bättre än begreppet sy-

stemteori, eftersom det får oss att mer tänka på ett sätt att betrakta 

världen istället för att som begreppet teori antyder, att beskriva värl-

den. En betydelsefull aspekt i systemtänkandet är det ömsesidiga be-

roendet mellan omvärld och organisation. För att förstå det mänskliga 

beteendet måste vi se människan i sitt sammanhang. I alla system där 

människan ingår finns en hierarki.  

Bronfenbrenner (1979) visar hur samspelet mellan individerna och 

de olika miljöerna kan ge konsekvenser, både direkta och indirekta, för 

individens utveckling. Modellen visar också hur samspelet mellan indi-
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vider och nivåer påverkar den enskilde individen, från den lilla dyaden 

till politik och lagar. Det är den omedelbara närmiljön vi finner på mik-

ronivå såsom individen själv och övriga familjemedlemmar, grannska-

pet, arbetsplatsen, skolan. Barnets konstruktion av verkligheten kan 

endast tolkas utifrån de verbala och icke-verbala aktivitetsmönster som 

barnet uppvisar. Då särskilt de roller, relationer och aktiviteter som 

barnet engagerar sig i. Det är dessa tre faktorer som är de viktigaste 

elementen i mikrosystemet. De bidrar till den utveckling barnet ge-

nomgår samt är också konkreta uttryck för den utvecklingsnivå som 

barnet befinner sig på. Inom ekologisk forskning på mikrosystemsnivå 

är det därför viktigt att studera vad man gör och hur man gör det. Vilka 

roller som utvecklas, om föräldrarollen är auktoritär eller demokratisk, 

vilka roller barnet själv hamnar i samt de sociala relationer som finns 

(Andersson, 1986). 

Vår självbild påverkas av och utgår från tidigare framgångar eller 

misslyckanden samt till vilken grad de personer vi jämför oss med har 

lyckats. Andersson (1986) menar att desto fler kontakter det finns 

mellan de olika närmiljöerna desto större betydelse får det för barns 

utveckling. Förutsättningen är att de stödjer och kompletterar varandra 

när det gäller roller och sociala relationer. För familjer med barn med 

funktionshinder är mikro- och mesonivån viktig. Det är där de har fa-

milj, släkt och vänner men också grannar, vilka ofta spelar en stor roll 

för dem. Andra system som påverkar, även om individen inte har di-

rektkontakt med dem och dess utveckling är t.ex. arbeten, positioner i 

arbetslivet och arbetsförhållanden överhuvudtaget. Andra saker kan 

vara kommunens utformning av familjestöd. Dessa faktorer bildar 

också system som benämns exosystem. Här är det inte de roller och 

aktiviteter som barn eller vuxna kommer i kontakt med som är i fokus 

för analyserna. Det är i stället hur samhällsinstitutioner och förhållan-



Bernehäll Claesson: Vardagens villkor för familjer med         IOL/Forskning nr 23 
 barn med funktionshinder - Familjestöd  
 

 78 

 

den utanför närmiljön som trots allt påverkar utformningen av det 

konkreta innehållet i rollerna och relationerna. Som exempel kan 

nämnas personalbyte på förskolan vilket påverkar övrig personals ar-

betssituation vilket påverkar den enskilde individen. Om det ofta 

kommer ny personal är det svårare för barnet att knyta djupare kon-

takter och det är också svårt att få kontinuitet i verksamheten. Det le-

der ofta till växlingar i klimatet beroende på olika grundläggande vär-

deringar (Andersson, 1986).  För ett barn med funktionshinder kan 

personalbyten skapa mycket oro. För alla barn innebär det en föränd-

ring men för barn med funktionshinder blir ofta processen mer lång-

varig innan allt blir som vanligt igen. Dessa barn behöver oftast längre 

tid på sig för att lära känna en ny person och därmed känna sig trygg 

igen. 

En betydelsefull aspekt i systemtänkandet är det ömsesidiga bero-

endet mellan omvärld och organisation. Moe (1996) påpekar följande:  
 
…faktum att människa och system utgör omvärld för varandra, men också 
att de är beroende av varandra. De måste gå varandra till mötes, men de 
kommer alltid att förbli två distinkt olika system, och interpenetrationen ger 
uttryck för detta möte. Detta innebär konkret att man i det moderna samhäl-
let måste ägna tid och energi åt att koppla samman människor och system. 
Vi rör oss mellan olika system flera gånger varje dag, och vi upplever alla 
att det hela tiden ställs krav på oss att vi ska öppna oss i förhållande till sy-
stemen samtidigt som vi vägrar att bli uppslukade av dem. Det är så att säga 
det moderna vardagslivets komplexitet som vi talar om i detta sammanhang. 
Även en oskyldig önskan om hjälp kan bli komplicerad i ett sådant samhälle 
( s 111). 

 

Även om världen är kaotisk så är den för mig enhetlig, den har sam-

manhang och ordning. Då jag upplever den som meningsfull är den 

också meningsfull,  menar Moe (1996) och säger att om människor 

definierar situationer som verkliga, så blir också konsekvenserna 

verkliga.  
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Avslutande kommentarer 

En övervägande del av den forskning som bedrivits om individers ut-

veckling har föga uppmärksammat exo- och makronivåerna. Det har 

för Bronfenbrenner varit viktigt att belysa de processer som sker i 

närmiljöerna som bidrar till individens utveckling. Bronfenbrenner 

utgick från mikronivån för att sedan arbeta sig utåt och uppåt tills han 

nådde makronivån. Oftast är det mer vanligt att börja med makronivån 

och sedan göra hänvisningar till mikronivån (Andersson, 1986).  
 
En teori har samma funktion som en karta; den ska:  

 
• Underlätta orienteringen i tillvaron 
• Möjliggöra en systematisering och tolkning av de iakttagelser och 

observationer man gör och ge vissa handlingsprinciper. För detta 
krävs 

• Vissa grundläggande utgångspunkter och antaganden 
• Och vissa begrepp med vars hjälp verkligheten beskrivs (Andersson, 

1986, s 99). 
 

Bronefenbrenner (1979) menar att forskningen måste utgå från den 

miljö som personen, barnet, individen vistas i normalt och som är en 

del av den verklighet och vardag som denne ingår i och som bildar ett 

system. Resultatet av den interaktion som pågår mellan individen och 

dennes omgivning blir mänsklig utveckling. Systemteorin strävar efter 

att låta mönstren träda fram och den ger alltid helheten företräde samt 

söker ömsesidigheten mellan delarna. Det är hur verkligheten träder 

fram som är det intressanta, inte hur den faktiskt ser ut. Av denna an-

ledning betraktas handlandet inom systemteorin som en normativ 

konstruktion. 
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6.  DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Idag förväntas alla föräldrar att ta hand om sina barn. Samhället ska 

vid behov ge familjer med barn med funktionshinder det extra stöd 

som de behöver för att klara sin vardag. För att tillgodose de behov 

som familjerna har finns detta beskrivet i olika lagar och då främst 

Socialtjänstlagen, SoL, (SFS 2001:453) Lagen om stöd och service åt 

vissa funktionshindrade, LSS (1994) samt Hälso- och sjukvårdslagen, 

HSL (1982:763). Vad egen och andras forskning visat är att detta inte 

fungerar tillfredsställande för alla familjer.  

Denna licentiatavhandling grundar sig på tre tidigare studier inom 

FamiljeStödsprojektet (FAS-projektet). Den första studien belyste av-

lösarservice ur tre synvinklar; kommunernas, föräldrarnas och avlö-

sarnas, den andra handlade om Familjer med barn med osteogenesis 

imperfecta (OI) och den avslutande studien vände sig till Familjer 

med barn med muskelsjukdomar. De två senare studierna undersökte 

familjernas möjligheter att ha inflytande och kunna medverka i be-

slutsprocessen. Syftet med sammanställningen är att belysa hur famil-

jer med barn med funktionshinder upplever det stöd de erhåller i sin 

vardag, vad som fungerar bra och/eller fungerar mindre bra och inom 

vilka områden som familjerna kan vara i behov av bättre stöd.  Syftet 

är också att visa på vad som kan göras ute i kommunerna för att un-

derlätta för dessa familjer. 

Målet för allt samhällsstöd är att familjer med barn med funktions-

hinder ska kunna leva tillsammans på liknande villkor som andra famil-

jer med barn. Även om varje familj med barn med funktionshinder har 

individuella behov pekar många studier på liknande brister såsom av-

saknad av avlösning, samordning av olika insatser, att vid sjukdom 

snabbt kunna få tillgång till stöd samt mer tid åt övriga familjen. Allt 

familjestöd är till för att underlätta och stödja den enskilda familjen 
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med just det som den behöver. Ändå säger många föräldrar att de får 

kämpa för allt, t.ex. Bernehäll Claesson, Paulin & Brodin (1999). De 

allra flesta människor vill klara av sin situation själva och av den orsa-

ken är de som ber om hjälp ofta väldigt uttröttade. Brodin (1995) menar 

att orsaken är att många familjer inte vill ha utomstående personer i sitt 

hem mer än vad som är nödvändigt för dem. 

Enligt Sol (SFS 2001:453) har kommunen ett särskilt ansvar för 

vissa grupper i samhället och då bl.a. barn och ungdomar samt perso-

ner med funktionshinder. SoL utgår från alla människors lika värde 

och alla medborgare ska ha en skälig levnadsnivå. En stor del av den 

forskning som berört familjer med barn med funktionshinder och 

samhällsstöd visar på att föräldrarna inte har ett fullgott stöd. Nästan 

genomgående saknar föräldrarna information om olika lagar och stöd-

former som berör familjen, annat är vilka hjälpmedel som finns på 

marknaden. För familjerna är det ointressant om det är landstinget el-

ler kommunen som ansvarar för insatserna. Det viktiga är att stödet 

fungerar. Eftersom LSS är en rättighetslag, den ska garantera ett så-

dant stöd att goda levnadsvillkor kan uppnås, är det förvånansvärt att 

så många familjer uppger att de inte har tillgång till de insatser de är i 

behov av. Många familjer känner också en stark oro inför framtiden 

och är verkligen undrande om samhället kan ge ett tillräckligt stöd. 

Föräldrarnas upplevelse av sin tillvaro ser de som en ständig kamp.  

I FN:s barnkonvention står att samhället ska satsa på ett brett stöd 

till föräldrar i deras föräldraroll och att stödet ska sättas in på ett tidigt 

stadium. För att främja barnets utveckling bör familjesituationen vara 

så harmonisk som möjligt. I LSS står det att den funktionshindrade 

eller dennes familj själv ska begära insatserna. Det är något som ställt 

till svårigheter för många familjer eftersom kommunens och lands-

tingets skyldighet att informera berörda familjer om de aktuella lagar-
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na ofta inte fungerar. Det innebär i realiteten att familjerna ska kunna 

ansöka om ett stöd som de inte känner till. I lagen betonas att den som 

har insatser också ska kunna påverka sin situation. Något som jag 

själv tycker är av stor vikt är att det i lagen framgår att personer aldrig 

får bli ”föremål för åtgärder” eller att familjer ska känna sig utlämna-

de åt de beslut som handläggare och myndigheter gör. Det handlar 

inte om ovilja att hjälpa till men kanske om svårigheter att visa empati 

och ge föräldrarna makt att själva fatta besluten. 

Avlösarservice, som är en av rättigheterna i LSS, är ofta en förut-

sättning för att familjer med barn med funktionshinder ska orka med 

det ofta krävande vårdarbete och omsorg som barnen är i behov av. I 

familjen finns ofta fler barn som behöver föräldrarnas uppmärksamhet 

och tid och föräldrarna i sin tur behöver tid för varandra. De allra fles-

ta familjer har ett stort behov av kortare eller längre perioder av ledig-

het för att koppla av och hämta krafter för att orka med sin situation. 

Samhället har enligt lag skyldighet att tillhandahålla avlösarservice till 

familjerna (LSS, 1994). Avlösarservicen finns både som en regelbun-

den insats och i situationer som inte kan förutses. Den ska vara till-

gänglig både dagar, kvällar, nätter och helger. Det är när man vet att 

man ska få avlösning längre fram som man orkar en natt till. Så ut-

tryckte en förälder det vilket visar hur oerhört viktig just den insatsen 

är för föräldrar med barn med funktionshinder.  

Tidigare studier, bl.a. Brodin, Claesson och Paulin (1998) visar vik-

ten av att ha anhöriga i sin närmiljö för att de vid behov kan avlösa 

familjen. Fördelen med det var att barn och anhörig kände varandra 

och därmed var föräldrarna trygga när de överlämnade sitt barn till 

dem. De slutsatser som framkom i SoS 1989:9 var att det finns ett 

stort behov av avlösning, att assistenter var i behov av bättre utbild-

ning och anställningsförhållanden. Studien visar också att familjerna 
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ofta har anledning att vara missnöjda eftersom de via lagar lovas mer 

stöd och hjälp än vad de verkligen får. Det är inte bara viktigt för för-

äldrarna att ha tillgång till avlösarservice. Det kan också för barnet 

självt vara viktigt att inte hela tiden vara beroende av föräldrarna utan 

istället kunna förlita sig på andra vuxna. 

Kangas Fyhr (2001) menar att vi kan se på livskvalitet som en njut-

ningsprincip då vi helst inte ska känna obehag, smärta eller brist på nå-

got. Vi har också behov av att göra något nyttigt. Livskvalitet är svårt 

att mäta eftersom det oftast är en subjektiv upplevelse. Stensmo (1991) 

skriver att det samspel som är mellan en människa och hennes situation 

kan delas in i tre kategorier. Det är sociomateriella resurser såsom bo-

ende, fritid, arbete och ekonomi. Det andra är socialt nätverk som be-

skriver förhållandet till släktingar, make, grannar, kamrater och myn-

digheter. Den sista kategorin är personliga resurser som kunskaper, 

normer, värderingar samt psykisk, fysisk och social hälsa. 

Min undran blir om det är möjligt för familjer med barn med funk-

tionshinder att uppnå de kriterier som begreppet livskvalitet innebär. Ta 

t.ex. fritiden, den ska enligt Stensmo (1991)  innebära en möjlighet till 

återhämtning och avkoppling. Om föräldrarna inte får tillgång till nå-

gon form av avlösning hur ska de då kunna återhämta sig. Alfredsson 

(2002) skriver att olika företeelser värderas olika av olika personer. Det 

är viktigt att notera och det håller jag med om till fullo. Alla familjer 

med barn med funktionshinder upplever naturligtvis inte sin situation 

på samma sätt och eventuella svårigheter upplever de också i olika 

grad. Att mena att alla familjer med barn med funktionshinder har det 

eländigt är inte riktigt. Däremot har jag träffat många av dessa familjer 

som talar om att de lever under stor press. De blir bemötta med oförstå-

else för sin situation, har en kronisk sömnbrist och deras möjlighet till 

återhämtning är minimal om den överhuvudtaget finns (bl.a. Bernehäll 
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Claesson & Brodin, 2002). Välfärd, t.ex. materiella resurser samt nära 

relationer till andra, och levnadsnivå, t.ex. möjligheten att utforma och 

styra sitt liv, är det som kan medverka till att avgöra en människas livs-

kvalitet. Här menar jag att detta är säkert svårt att uppnå för många fa-

miljer med barn med funktionshinder. 

Alla föräldrar har ansvar för sina barn men ändå måste samhället 

stötta familjer med barn med funktionshinder så att de kan leva ett liv 

som är så likt andra barnfamiljers vardagsliv som möjligt. Det finns 

ett grundläggande ansvar på samhället att skapa förutsättningar så att 

alla barn, även de med funktionshinder, känner sig delaktiga. I FN:s 

standardregler står bl.a. att staterna genom olika åtgärder ska ge per-

soner med funktionshinder samma möjligheter till rekreation och id-

rott som andra. Människor är sociala varelser och har behov av per-

sonliga möten med andra människor. Barn med funktionshinder måste 

få möjlighet till kontakter med andra barn för att de ska känna gemen-

skap och delaktighet. En ofrivillig ensamhet mår ingen bra av. En bra 

och fungerande fritid bör innehålla stimulans och utveckling med 

möjlighet att få umgås med jämnåriga.  

Om någon avviker från samhällets värderingar om vad som är ac-

ceptabelt, här att det finns ett funktionshinder kan man säga att de 

stigmatiseras och att de enligt rådande värderingar hamnar långt ner 

på skalan. Flera familjer i genomförda studier (Brodin, Claesson & 

Paulin, 1998; Bernehäll Claesson, Paulin & Brodin, 1999; Lärka Pau-

lin, Bernehäll Claesson & Brodin, 2000) berättar att umgänget med 

vänner och släkt blivit klart begränsat efter att familjen fått ett barn 

med funktionshinder. En ofta förekommande orsak är att familjen inte 

orkar med något sällskapsliv med det kan även bero på det stigma fa-

miljen fått i och med barnet. Familjen blir då inte tillräckligt attraktiv 
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för andra familjer och för familjen med barn med funktionshinder 

ökar isoleringen.  

Det finns en rädsla hos många människor för det okända. Det man 

inte träffat på tidigare eller inte hört talas om kan vara svårt att bemö-

ta. Ibland kan personer med funktionshinder behandlas på ett sätt som 

kan tolkas som att de inte har samma behov av kontakt och kärlek 

som alla andra. Om någon har talsvårigheter är det många gånger det-

samma som att han/hon är utvecklingsstörd och inte något att räkna 

med. Det har med våra värderingar att göra och att påverka till en mer 

positiv attitydförändring gentemot människor med funktionshinder 

ligger på allas ansvar anser jag. Avvikande beteende är en social kon-

struktion där samhället bestämmer vad som ska vara acceptabelt och 

generellt är det den som har makt som bestämmer vad som ska räknas 

som avvikande.  

Det har framkommit i många studier, både i egna och andras, att 

kunskap om funktionshinder hos myndigheter och inom sjukvården är 

begränsad (Artikel II, III). För en del familjer och då speciellt föräld-

rar till barn med oi har vid läkarbesök och i kontakt med myndigheter 

mötts av personal som inte haft någon som helst förståelse för famil-

jens svårigheter. Om man inte vet att, som en förälder uttryckte det, 

att oi-barn är barn som går sönder så måste det vara svårt att både 

kunna se och tillfredsställa de behov den familjen har. Det är viktigt 

att vi alla arbetar efter allas lika värde och att omsorgen fördelas efter 

vad en person behöver. 

I det mänskliga mötet läser vi hela tiden ut information om var-

andra. Om man då inte blir bemött med respekt eller har möjlighet att 

delta på lika villkor så påverkar det naturligtvis personens jagbild. 

Mänskliga möten påverkas av rådande samhällsvärderingar. Den syn 

som råder på funktionshinder och på handikappolitik har en stor bety-
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delse i den enskildes kontakt med olika myndigheter. Bronfenbrenner 

(1979) har i en del av sina hypoteser formulerat hur olika roller kan 

uppstå i mötet. Bl.a. skriver han ”…de i underordnad ställning ska 

reagera med undergivenhet, beroende och initiativlöshet” (hypotes 

11). När föräldrar med barn med funktionshinder blir klienter blir de 

även beroende. Den andra personen, hjälparen, sitter med makten att 

bevilja eller avslå en ansökan om stöd. I det mötet uppstår alltför ofta 

just det som Bronfenbrenner menar. Klienten underordnar sig makten, 

och i det här fallet, av rädsla för att inte få tillgång till det stöd de be-

höver. 

Jag har träffat många föräldrar som beskriver hur de förändras i 

kontakten med myndigheter. Kommentarer som att det var olustigt att 

sitta och prata om vårt barns svårigheter så det blev avslag till att jag 

skickar min man för annars blir det inget bra resultat visar att vi upp-

för oss på olika sätt i olika situationer. Jag tycker att Skau (2001) på 

ett bra sätt beskriver den förändring som uppstår när någon blir klient:  

 
.. Och så händer det: För att vi ska uppnå något nervärderar vi oss själva, 
vår betydelse, vår ilska, vår kompetens – och mötet med motparten blir en 
bitter och ensam upplevelse. Vi är rädda för att inte säga de rätta orden – 
orden som utlöser förståelse. Vi lider av ett ”mitt liv i din ficka” – syndrom. 
Om vi inte är lagom vänliga, lagom trötta, lagom uppgivna, lagom ödmjuka 
så uteblir också belöningen. Och belöningen är ett ”ja” från ”nämnden”, 
från skolan, från socialkontoret, från chauffören…. Ett ja till hjälpmedel el-
ler tjänster som skulle kunna förändra familjens vardag, juldag, påskmor-
gon, födelsedag…(s 46): 

 
Att bli klient innebär att bli beroende av någon. Det betyder också att 

få denna person  att förstå de svårigheter som föreligger. Som tidigare 

nämnts saknas det kunskap om funktionshinder hos en del tjänstemän 

och myndigheter (Artikel I, II). Min egen åsikt är att den är orsak till 

många oklarheter. Det man inte vet något om skapar ofta en rädsla 

och då är det lätt att bemötandet inte blir som det borde vara. Om  
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klienten dessutom befinner sig i en utsatt situation, t.ex. en uttröttad 

förälder, kan det påverka möjligheten att ta tillvara sina intressen i 

kontakten med myndigheter. I regeringens proposition 1999/2000:79 

står att Statens Institut för Särskilt Utbildnings Stöd (Sisus) har fått i 

uppdrag att verka för ökad kompetens om bemötande av personer med 

funktionshinder. Förhoppningsvis kan det ge en ökad förståelse för de 

svårigheter som familjer med barn med funktionshinder lever under 

idag.  

I det systemteoretiska perspektivet ses familjen som ett system, 

skolan som ett annat och att det som händer i en miljö påverkar den 

andra och nya system bildas hela tiden.  Sociala relationer har stor be-

tydelse för hälsan och det sociala nätverk vi har runt oss påverkar oss i 

positiv riktning. Om vår möjlighet att träffa andra personer vi tycker 

om och vill umgås med begränsas av yttre omständigheter, t.ex. att 

föräldrar inte orkar eller hinner så påverkas de negativt. Händelser 

som påverkar på mikro- och meso-nivån finns exempelvis i exosyste-

met, se figur 3, där bl.a. kommunala beslut görs. Det kan vara kom-

munens riktlinjer, bostadsmiljön och föräldrars arbetssituation som 

påverkas av beslut på den här nivån. På makronivån finns lagar och 

förordningar, familjepolitik som påverkar andra nivåer och det sam-

spel som finns där. De värderingar som är styrande i samhället påver-

kar alla nivåer.  

Varför får då inte de som har rätt till stöd inte tillgång till det trots 

att det finns rättighetslagar? Är det så att tjänstemannen inte förstår 

föräldrarnas behov? Vad orsaken än är så kan man här tydligt se hur 

de olika systemen påverkas utifrån Bronfenbrenners ekologiska teori 

(1979). På makro-nivån stiftas de lagar som ska styra samhället och 

det är sedan kommunerna som ska avslå eller bevilja insatser. Om 

tjänstemannen (exo-systemet) avstår från att informera berörda (meso-



Bernehäll Claesson: Vardagens villkor för familjer med         IOL/Forskning nr 23 
 barn med funktionshinder - Familjestöd  
 

 88 

 

systemet) så får det klara konsekvenser för den enskilda familjen 

(mikro-systemet).  

Det är inte så vanligt med forskning om individens utveckling på 

makro- och exo-nivån. Bronfenbrenner (1979) själv lägger i sin ut-

vecklingsekologiska teori tyngdpunkten på mikro- och meso-nivån, 

vilket han också fått kritik för. Eftersom han fokuserar på individens 

utveckling så har det blivit närmiljöerna han intresserat sig för. Även 

om det inträffar händelser mer övergripande så är det först på dessa 

nivåer det påverkar utvecklingen. För Bronfenbrenner blir det då rik-

tigt att börja på mikro-nivån för att sedan arbeta sig utåt. Annars är det 

mest vanligt att göra tvärtom, starta på makro-nivån och arbeta sig 

inåt (Andersson, 1986). De olika system som utvecklingsekologin ta-

lar om är inte slutna, utan det kommer hela tiden in nya människor 

som påverkar. Även den enskilda individen förflyttar sig mellan olika 

system och går också in i nya. Det är hela tiden en rörelse. Det som är 

en styrka i Bronfenbrenners teori är att det inte enbart är mikrosyste-

met som är viktigt för individens utveckling, menar Andersson 

(1986). 

Familjer med barn med funktionshinder är i regel knutna till habili-

teringen. I hur stor grad är beroende av barnets funktionshinder. Un-

der egna studier har det framkommit att det hos många föräldrar finns 

ett missnöje med kontakten med habiliteringen (Artikel II). Mina stu-

dier har visat att graden av barnets funktionshinder är kopplat till den 

grad av missnöje som den enskilda familjen känner, desto större funk-

tionshinder desto större missnöje. Sjukgymnasten har en viktig roll i 

familjernas liv och deras uppgift är i regel mycket större än ren fysika-

lisk terapi. Det är den yrkesgrupp som från habiliteringen oftast upp-

söker familjen och det är de som ofta lyssnar på föräldrarna för att ta 

del av deras svårigheter (Artikel I). Ett missnöje som familjerna ofta 
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påtalar är att deras barn ofta får löfte om mer sjukgymnastik än vad de 

i realiteten får samt att mycket ansvar för träningen läggs på föräld-

rarna  (Bernehäll Claesson, 2003). 

Från artikel II och III framgår att familjer efterfrågar ett forum för 

nya hjälpmedel för att få kunskap om vad som finns på marknaden 

och menar att idag får de ingen information alls. Liksom i egna tidiga-

re studier (bl.a Bernehäll Claesson & Brodin, 2002) framkommer det 

att det är andra familjer med barn med funktionshinder som är den 

stora informationskällan, inte bara om hjälpmedel utan även när det 

gäller andra former av stöd. Det framkom att drygt hälften av de in-

tervjuade familjerna ansåg att de inte får information om vilka hjälp-

medel som finns på marknaden samt att det tar för lång tid innan 

hjälpmedlet kommer, ibland har barnet t.o.m. vuxit ur det när det dy-

ker upp. Familjerna önskar att kuratorns roll vore mer aktiv i bevak-

ningen av deras rättigheter. Föräldrarna berättar att de genom andra 

föräldrar fått veta att de har rätt till t.ex. färdtjänst och bostadsanpass-

ning på grund av barnets funktionshinder. Föräldrarna påtalar också 

den besvikelse som uppstår när kuratorn lovat att kontakta dem men 

inte hör av sig. Det familjerna framhåller som viktigt inom habilite-

ringen är att en person samordnar olika kontakter, att det som lovas 

blir genomfört och att de känner sig respekterade. Motsatsen innebär 

att föräldrarna känner ett missnöje med habiliteringen (SoS 1989:9). 

Föräldrar till barn med funktionshinder ser sig ibland som sambands-

centraler eftersom de ofta måste ringa många samtal för att ordna med 

olika saker (bl.a. Amundberg, 2001; Bernehäll Claesson, 2003). Det är 

därför viktigt att habiliteringsteamen på olika sätt arbetar för att mins-

ka familjernas stress genom att göra dem delaktiga i de beslut som 

görs. Det är också viktigt att föräldrarna känner att någon lyssnar till 

dem och tar deras behov på allvar.  
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Alla system styrs av regler som alla känner till och som är stiftade i 

lagar och förordningar. Det finns också regler som är outtalade men 

ändå är styrande och det finns en hierarki i systemet. Bronfenbrenner 

(1979) menar att det inte är den objektiva miljön som är mest intressant 

utan hur den upplevs av individen. Bronfenbrenner lägger tonvikten på 

roller, relationer och aktiviteter där begreppet aktivitet är en kontinuer-

ligt pågående process. I miljön runt den enskilde individen finns olika 

krafter såsom andra individer, handlingar eller föremål som påverkar 

beteende och utveckling. 

I hur vi blir bemötta eller upplevelsen av bemötandet spelar kom-

munikation en stor roll och det är viktigt att hitta begrepp som de fles-

ta förstår. I kontakten mellan hjälpare och klient finns en uppenbar 

risk att de talar förbi varandra eftersom socialtjänstemannen använder 

sig av och översätter klientens ord till de egna begreppen. Det ger 

hjälparen en viss makt i förhållandet dem emellan. Det ställs stora 

krav på att handläggare ska veta vilka olika stödformer som finns. För 

att kunna rekommendera en enskild person att söka ett visst stöd be-

höver de ha kunskap om både det allmänna stödet och det specialre-

glerade (Amundberg, 2001). Personer med funktionshinder kommer 

ofta i kontakt med många olika yrkeskategorier där var och en har sin 

kunskap och sina värderingar. Behovet av stöd kan då även bedömas 

olika av olika myndigheter. Detta påtalas i reg.prop. 1999/2000:79 

som en del i handikappolitiken som bör ses över. 

Mina resultat pekar på att den sökande bör ställa bl.a. fyra frågor till 

biståndshandläggaren för att kunna ta ställning till vad som är lämpligt 

att söka. Det är frågor som varje handläggare ska kunna besvara. För 

det första är det vilka former av stöd som den sökande har rätt till och 

vilka villkor som finns för att få just det stödet. Påverkas det befintliga 

stödet om personen ansöker om mer stöd är viktigt att ta reda på. Slut-



Bernehäll Claesson: Vardagens villkor för familjer med         IOL/Forskning nr 23 
 barn med funktionshinder - Familjestöd  
 

 91 

 

ligen ska personen informeras om det finns liknande stöd som kanske 

passar honom/henne bättre.  

Den ojämlika maktbalans som finns mellan klient och hjälpare kan 

vara svår att frångå eftersom det är hjälparen som har makten att bevilja 

eller avslå en ansökan om stöd. Däremot bör den person som är hjälpa-

re till professionen kunna bekräfta och förstå klienten och bemöta den-

ne med respekt. Sätt också självkännedom och självreflektion som ett 

krav i den professionella hållningen så har vi kommit en bit på väg mot 

att interaktionen hjälpare – klient kan ske utan att det behöver före-

komma någon form av kränkning. 

Vad är orsaken till att de flesta familjer med barn med funktions-

hinder upplever andra familjer med barn med funktionshinder så posi-

tivt? Både vuxna och barn talar om den glädje och nytta som umgäng-

et med dem ger. Barnen i Bernehäll Claessons studie (2003) menade 

alla att det var lägren eller träffarna genom habiliteringen eller före-

ningar som de alla såg fram emot och i andra studier framkommer 

samma sak från föräldrar. Idag är det mest vanliga att barn med rörel-

sehinder integreras i vanliga skolan. I en skola med flera hundra ele-

ver kanske det endast finns ett barn med funktionshinder och naturligt 

då också bara ett föräldrapar med barn med funktionshinder. Att habi-

literingens och RBU:s aktiviteter är så populära och omtyckta beror 

säkerligen på att deltagarna lätt kan identifiera sig med övriga deltaga-

re. Det är viktigt för barn att få möjlighet att träffa vuxna personer 

med liknande funktionshinder som de själva har. De behöver inte för-

klara sig för förståelsen för varandras svårigheter finns redan. Så visst 

har habiliteringen och olika handikappföreningar en stor funktion att 

fylla för familjerna. Här kan både föräldrar och barn vara ”en i  

gänget” istället för att vara ensam.  
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Många familjer talar om att kontakten med andra familjer med barn 

med liknande problematik är oerhört viktig för dem (Artikel II). Det är 

där de t.ex. får information om olika hjälpmedel och vilka stödformer 

som är möjliga att söka. Det är andra familjer som berättar hur de löst 

olika problem. Mycket av den information som andra familjer ger är 

sådan information som familjerna egentligen ska få av bl.a. LSS – 

handläggare och habiliteringsteam. Den problematik som många 

gånger föreligger för familjer med barn med funktionshinder i kontak-

ten med kommunens handläggare borde kunna elimineras genom att 

handläggarna utbildas i handikappkunskap. Varför inte utarbeta någon 

form av checklista som finns bland familjens handlingar där det finns 

nedskrivet vad familjer med barn med funktionshinder ska informeras 

om. Checklistan kan användas vid varje kontakt för att se om något 

behöver gås igenom. 

I Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori går det att utläsa hur 

samspelet mellan individen och de olika nivåerna påverkar och påver-

kas av varandra. Som exempel kan nämnas att staten utformar handi-

kappolitiken och ger direktiv till kommuner och landsting som i sin 

tur påverkar den enskilda familjen. Innan olika direktiv nått den en-

skilda familjen är det många som varit delaktiga i kedjan. Den enskil-

de är också beroende av vilka förväntningar och krav som den för-

valtning han/hon har kontakt med har på honom eller henne. Det är en 

ojämlik relation mellan hjälpare och klient. Det är inte bara deras oli-

ka språk som jag tidigare behandlat utan hjälparen har också en kun-

skap om hur problem ska behandlas som får företräde framför klien-

tens. Den som befinner sig i en utsatt livssituation påverkar säkerligen 

möjligheten att ta tillvara sina rättigheter.  

Avlösning är en av de viktigaste insatserna för familjer med barn 

med funktionshinder. Det är då föräldrarna får en möjlighet att åter-
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hämta sig (Artikel I). Idag när många kommuner har svårt att hålla sin 

budget är det lätt att fråga sig om det har någon betydelse när famil-

jerna inte blir informerade om de olika former av stöd som finns att 

tillgå och som de enligt lag har rätt till, se även Brodin, (1995) och 

Paulin (1996) som tar upp liknande problematik. Kan det vara så att 

den som ansvarar för den kommunala omvårdnaden har fått i uppdrag 

från sina överordnade att pengar måste sparas och därför inte informe-

rar? I genomförda studier fanns familjer som fått sin ansökan beviljad 

men stödet utförs inte på grund av att det inte finns personal/avlösare 

att tillgå. Enligt familjerna annonserade inte kommunen efter lämplig 

personal. För familjerna återstår då att fortsätta så länge som vi orkar, 

som någon uttryckte det. Här finns också en annan problematik. För-

äldrarna kan inte överklaga en beviljad stödinsats, vilket för dem in-

nebär att problemet kvarstår;  de är beviljade t.ex. avlösning men de 

har ändå inte tillgång till den. 

Olika utredningar (t.ex. Socialdepartementet, 2002/03:25) och inte 

minst forskning har visat att personer med funktionshinder inte alltid 

behandlas som alla andra med rättigheter och skyldigheter. Det finns 

attityder i samhället som gör det omöjligt för personer med funktions-

hinder att delta på lika villkor i samhällslivet. Det gör också att perso-

nernas utanförskap fortgår och att alla människors rätt till att bemötas 

med respekt har inte nått fram till alla de som fattar beslut (Socialde-

partementet 2002/03:25). I socialstyrelsens rapport (2003) om brukar-

inflytande belyses att hjälpare och klient möts på ojämlika villkor och 

naturligtvis är det så. En socialarbetare är van vid möten och diskus-

sioner medan en uttröttad mamma och pappa kanske aldrig tidigare 

varit i en beroendesituation.  

I egna studier har jag kommit fram till att föräldrar med barn med 

funktionshinder vill att myndigheterna ska samordna sina insatser så 
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att de slipper ”vända ut och in på sig” i kontakten med olika myndig-

hetspersoner. Föräldrarna vill också ha information om lagar och olika 

stödformer (Artikel I, II, III). 

De frågeställningar som jag ställde upp inför det här arbetet har be-

svarats. På de två första frågeställningarna måste jag tyvärr svara att 

en övervägande del av familjer med barn med funktionshinder inte får 

tillgång till det stöd de anser sig vara i behov av utan det föreligger 

många gånger stora brister. Kontakten med handläggare och/eller 

tjänstemän är också ett bekymmer för många familjer där föräldrarna 

anser att de inte får den förståelse för sin situation som de behöver.  

 

Slutsatser 

Resultaten i mina studier har visat att föräldrarna framför allt efterfrå-

gar ett samordnat personligt stöd. Socialstyrelsen (1999) konstaterade 

att stödet till psykiskt funktionshindrade behövde förbättras och att en 

försöksverksamhet med personligt ombud skulle starta i ett antal 

kommuner. Ett personligt ombud skulle fungera som ett stöd till den 

enskilde och det generella uppdraget var att se till att psykiskt funk-

tionshindrade fick sina behov tillgodosedda utifrån de lagliga rättighe-

ter de har. Arbetsuppgifter som det personliga ombudet kan ha är bl.a. 

att samordna insatser för den enskilde och att hjälpa till i kontakten 

med myndigheter. Försöksverksamheten visade bra resultat och de 

psykiskt funktionshindrade upplevde att de fick ett bra stöd.  

Ett personligt ombud ska inte förväxlas med personlig assistent. 

Ombudet kan vara många personer behjälplig. Jag har träffat många 

familjer med barn med funktionshinder där ett övervägande antal för-

äldrar påtalar svårigheter i kontakten med myndigheter, bl.a. att ”jämt” 

få tjata om samma saker, att de får dålig information om lagar och rät-
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tigheter, att informationen om hjälpmedel är dålig, att det är svårt att få 

tag i ”rätt person”. Kanske kan dessa familjer bli hjälpta av att ha någon 

form av personligt ombud. En person som sitter på en kunskapsbank 

och hela tiden blir uppdaterad om ovan nämnda saker. Ett personligt 

ombud får aldrig bli styrande över familjen. Däremot tror jag att det för 

de familjer som så önskar vore bra om det fanns någon som kunde un-

derlätta i den många gånger tuffa vardag som många familjer med barn 

med funktionshinder har. Någon som kunde axla den ”spindel i nätet” 

funktion som så många föräldrar efterfrågar och därigenom göra varda-

gens villkor lite lättare för dessa familjer. 

Det mänskliga språket och de möten vi har med andra är viktiga 

påverkansfaktorer som i hög grad styr hur det sociala samspelet med 

andra människor blir och att vi agerar på olika sätt i olika situationer. 

På samma sätt är samspelet med den omgivande miljön viktig och på-

verkar utvecklingen hos den enskilda människan. Den tolkning vi gör 

av situationen påverkas av tidigare erfarenheter och påverkar även 

kommande situationer eller samspel med andra människor.  

 

Visioner  

Vi behöver mer stöd än vad vi har idag och då i första hand från läkare, 
sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och LSS-handläggare. Stödet är idag 
otillräckligt.  

 
Så har föräldrar med barn med funktionshinder sagt i många år och så 

säger både samma och nytillkomna föräldrar fortfarande. Vad är orsa-

ken till att det inte händer så mycket på det här området fast kunska-

pen om bristerna funnits under så lång tid? Det är något som borde 

undersökas mera, tycker jag. För det är väl inte den begränsade eko-

nomi som många kommuner har idag som styr vilka insatser familjer-

na kan få ta del av? Att belysa vad som händer i mötet mellan klient 
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och hjälpare är annat som är intressant. Det är hur någon upplever nå-

got som är det viktiga, inte vad som egentligen händer. Därför vore 

det av intresse att även få kunskap om hjälparens syn på mötet med 

klienten.  

Den nationella handlingsplan som regeringen antagit innehåller 

kraftfulla insatser för att personer med funktionshinder ska få rätt till 

full delaktighet, ett värdigt bemötande och möjligheter att själva be-

stämma över sina liv. Jag tycker att de mål som handikappolitiken har 

och de områden som arbetet ska inriktas mot är hedervärt och jag har 

en stor förhoppning om att det ska lyckas. Jag hoppas även att det för 

de familjer som den här licentiatavhandling behandlar innebär en klar 

förbättring för dem i vardagens villkor. 
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Bilaga 1  
 

Socialtjänstlagen (SoL) 

 

Socialtjänstlagen  (SoL) är en målinriktad ramlag som utan att detaljstyra anger 

vissa mål för verksamheten. SoL trädde i kraft den 1 januari 1982 och har sedan 

dess ändrats flera gånger. Den 1 januari 2002 förändrades SoL i sin uppbyggnad              

och kompletterades med vissa nya bestämmelser samt att lagen nu är indelad i 

kapitel. Lagen ger kommunerna frihet att själva utforma socialtjänstens insatser 

utifrån de förutsättningar som finns i kommunen. Förändringar i den nya social-

tjänstlagen är bl.a. att möjligheten att överklaga beslut om bistånd utvidgas. En-

ligt socialtjänstlagen har kommunen ett särskilt ansvar för vissa grupper i samhäl-

let. Det är (SFS 2001:453, s 4): 

 
• Barn och ungdomar 

• Människor med missbruksproblem 

• Äldre människor 

• Människor med funktionshinder 

• Anhörigvårdare 

• Brottsoffer  

 

Socialtjänstlagens bestämmelse utgår från alla människors lika värde och lika rätt 

till social och ekonomisk trygghet, vård och omsorg. Alla medborgare ska garan-

teras en skälig levnadsnivå. Socialtjänsten har en skyldighet att dokumentera all 

handläggning som rör enskilda personer och den ska utformas med respekt för 

den personens integritet. Den som ansöker om bistånd bör få information om de 

anteckningar som görs och om någon anse att det förekommer felaktigheter eller 

är kränkande ska personens påpekande om det också skrivas in i dokumentatio-

nen. Alla har rätt att få läsa, kopiera eller skriva av det som finns i den dokumen-

tation som gäller en själv. 

Rätten att överklaga gäller numera både beslut om ekonomiskt bistånd till för-

sörjningen och beslut om andra biståndsinsatser t.ex. i form av stöd, vård, be-

handling, omsorg eller hemtjänst. Denna ändring har tillkommit för att öka rätts-

säkerheten för alla människor som behöver insatser från socialtjänsten och är en 
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återgång till de bestämmelser som gällde före den 1 januari 1998. Den sökande 

har rätt att få ett skriftligt beslut om det blir ett avslag, helt eller delvis, på ansö-

kan. Socialtjänsten är skyldig att informera om hur man överklagar beslutet och 

även hjälp med att skriva överklagan. 

Socialtjänsten har särskilda skyldigheter för den som på grund av fysiska eller 

psykiska funktionshinder har betydande svårigheter i sitt dagliga liv. Detta ansvar 

gäller i första hand den som är under 65 år eller för de personer vars funktions-

hinder inte beror på ålder. De insatser man kan ansöka om bistånd till är bl.a.: 

 
• Handikappanpassad lägenhet där man kan få stöd i boendet av t.ex. hemtjänst 

• Gruppbostad eller lägenhet som ingår i en särskild grupp av bostäder för den som vill och 

behöver bo med tillgång till personal som kan finnas tillgänglig dygnet runt 

• Hemtjänst eller hjälp i hemmet i form av service, praktisk hjälp eller personlig omvårdnad 

• Ledsagning för att personen ska få rekreation, möjlighet att ha sociala kontakter eller 

handla 

• Avlastning/avlösning i hemmet eller på ett korttidsboende om den som har ett funktions-

hinder vårdas av en närstående 

• Sysselsättning eller aktiviteter för den som är dagledig på grund av funktionshinder 

• Kontaktperson om det finns behov av sociala kontakter 

 

Faktorer som kan påverka beslutet om stödinsatser är om behovet anses vara 

mångårigt, om personen behöver praktiskt stöd för att kunna vara förälder eller 

för att kunna bo kvar hemma. 

 

Socialtjänstens mål finns angivna i Portalparagrafen. 

 
    Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja      

    människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkoren   

    och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsyns- 

    tagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas  

   på att frigöra och utveckla enskildas  och gruppers egna resurser. Verk- 

   samheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 

   integritet. När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas med vad hänsynen  

    till barnets bästa kräver (SFS 2001:453)  
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Kommunens ansvar  
 

  ”Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område” (§2).  

 

  ”Kommunerna har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får  

    det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen  

    inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän” (§3). 

 

Ett tillägg i första paragrafen har gjorts i socialtjänstlagen att åtgärder som rör 

barn skall särskilt beaktas där hänsyn till barnets bästa krävs. Detta innebär att 

kommunen, under väntan på att annan huvudman tar sitt ansvar, måste ge hjälp 

och stöd till den enskilde. Kommunernas yttersta ansvar skall fungera som ett 

skyddsnät i samhället. Personalen som arbetar inom socialtjänsten måste därför 

vara kunniga om andra organisationers och förvaltningars arbetsuppgifter och 

ansvarsområden. De tre ovanstående paragraferna är de viktigaste eftersom de 

tydligt anger vad kommunernas och landstingens ansvar är för varje enskild indi-

vid. 

 

Socialnämndens uppgifter 

 

  ”Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med  

    levnadsförhållandena i kommunen, medverka i samhällsplaneringen och i  

    samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och  

    enskilda främja goda miljöer i kommunen, informera om socialtjänsten i  

    kommunen, genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja  

    förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, svara för omsorg och  

    service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat  

    bistånd till familjer och enskilda som behöver det. Socialnämnden bör  

    genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är  

    långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder” (§5).  

 

Här framgår tydligt kommunens ansvar för information och uppsökande verk-

samhet samt att insatserna skall anpassas efter individens behov och önskemål. 

Genom det sista tillägget i socialnämndens uppgifter har även vikten av avlösning 

till närstående som vårdar funktionshindrade lyfts fram.  
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Allmänna riktlinjer för socialnämndens verksamhet   

 

Socialnämnden skall även bevaka att åtgärder vidtas och ta initiativ till att skapa 

goda förhållanden och en god samhällsmiljö för bl. a barn och ungdomar som har 

behov av särskilt stöd från samhället. Insatserna skall vara av god kvalitet. Det 

skall finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Hänsyn till barnets 

vilja skall tas vid en åtgärd så långt det är möjligt med beaktande till barnets ålder 

och mognad.  

 

    ”Socialnämnden bör genom färdtjänst, hjälp i hemmet, service och  

    omvårdnad, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst underlätta  

    för den enskilde att bo hemma och ha kontakter  med andra. Nämnden bör  

    även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgivningsbyråer,  

    socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed jämförlig  

    verksamhet”.  
 

Omsorger om barn och ungdom 

 

Socialnämnden skall verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och 

goda förhållanden och genom att underlätta för familjerna, tillgodose och stimule-

ra barnets behov samt att i nära samarbete med hemmen främja en allsidig per-

sonlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och 

ungdom (SFS 2001:453) 

 

Människor med funktionshinder 

 

Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra 

skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhäl-

lets gemenskap och att leva som andra.  Det innebär att socialnämnden skall med-

verka till att den funktionshindrade får ett individuellt anpassat boende och en 

meningsfull sysselsättning. För att få kunskap om människor med funktionshinder 

är det viktigt att kommunerna bedriver uppsökande verksamhet. Genom uppsö-

kande verksamhet kan information om insatser från socialtjänsten ges till funk-
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tionshindrade. Det är också viktigt för att kommunerna skall kunna planera framåt 

(SFS 2001:453). 

 

Socialtjänsten har en skyldighet att bedriva uppsökande verksamhet och informe-

ra sig om levnadsförhållanden för personer med funktionshinder. Utifrån denna 

kunskap ska socialtjänsten utarbeta handikapplaner. Målet är att människor med 

fysiska, psykiska eller andra funktionshinder ska kunna delta i samhällets gemen-

skap och leva som andra. Socialtjänsten är också skyldig att informera om vilka 

insatser den enskilde har rätt till med stöd av socialtjänstlagen och lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

 

År 2000 antog riksdagen en nationell handlingsplan för handikappolitiken 

(Reg.prop. 1999/2000:79). De mål som är angivna där är: En samhällgemenskap 

med mångfald som grund, att samhället utformas så att människor med funktions-

hinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvill-

kor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder. Det handikapp-

politiska arbetet ska särskilt inriktas på: 

 

• Att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för 
människor med funktionshinder 

• Att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med 
funktionshinder 

• Att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar 
för självständighet och självbestämmande. 
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Bilaga 2 
 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 

LSS, vilken infördes 1 januari 1994, är en rättighetslag, en pluslag och ett kom-

plement till andra lagar. Den enskilde skall genom insatser från lagen tillförsäkras 

goda levnadsvillkor och insatserna kan överklagas till länsrätten. Insatserna  som 

kan begäras anges i LSS till skillnad från socialtjänstlagen. Syftet med LSS är att: 

 
Människor med funktionshinder och deras familjer ska kunna leva ett så normalt liv som 

möjligt. Båda föräldrarna till ett barn med funktionshinder ska kunna arbeta, umgås med 

vänner och odla sina intressen. Människor med funktionshinder, ska kunna få en god ut-

bildning, ha ett arbete, ha en trygg och trivsam bostad och kunna delta i olika kultur- och 

fritidsaktiviteter (SoS-rapport 1993:13, s 6). 

 

Lagen gäller för: 
• personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd 

• personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter  hjärnskada i 

vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.  

• personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror 

på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande be-

hov av stöd och service. 

 

De två första punkterna motsvarar den personkrets som tidigare omfattas av om-

sorgslagen. Den tredje personkretsen har inte tidigare varit föremål för rättighets-

lagstiftning, bl.a. rörelsehinder, syn och hörselskador. Den utvidgade personkret-

sen beräknas vara mycket större än personkrets ett och två tillsammans (Reg.prop. 

1992/93:159). LSS omfattas av tio rättigheter. De är: 

 
1.  Rådgivning och annat personligt stöd 

Den nya lagen ger rätt till stöd av personer med särskild kunskap om hur det är att leva med 

stora funktionshinder. Det kan vara kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, talpeda-

gog, logoped, arbetsterapeut och dietist. Rådgivningen ska vara ett komplement till habilitering, 

rehabilitering och socialtjänst. 
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2. Personlig assistans 

  Om man har stora funktionshinder och inte har fyllt 65 år har man rätt att få hjälp av personlig 

assistent. Man kan antingen få assistans direkt av kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv 

vara arbetsgivare för assistenten eller assistenterna. Man kan också använda stödet till att anlita t 

ex ett kooperativ eller annat fristående organ som arbetsgivare. 

 

Man kan få assistansersättning om man behöver personlig assistans för sitt dagliga liv mer än 20 

timmar i veckan. Rätten till ersättning skrivs in i en ny lag. Försäkringskassan handlägger assi-

stansersättningen. Kommunen har det ekonomiska ansvaret upp till 20 timmar i veckan. 

 

3. Ledsagarservice 

Den som omfattas av den nya lagen och inte har personlig assistans har  rätt   till ledsagarser-

vice. Ledsagarservicen ska vara en personlig service och anpassas efter personens behov.     

    

4.   Kontaktperson 

Kontaktpersonen ska kunna ge råd i vardagssituationer, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter 

och finnas, för att minska isolering. Stödet kan också ges av familj, s k stödfamilj. 

 

5.   Avlösarservice i hemmet 

Avlösarservicen finns både som en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses. 

Den ska vara tillgänglig både dagar, kvällar, nätter och helger. 

 

6. Korttidsvistelse utanför hemmet 

     Rätten till korttidsvistelse finns både för att den som har ett funktionshinder ska kunna få re-

kreation och miljöombyte och för att anhöriga eller familjehemsföräldrar ska få avlösning. Kort-

tidsvistelsen ska kunna ordnas i korttidshem i en annan familj eller på något annat sätt. Man ska 

kunna få korttidsvistelse både regelbundet och i akuta situationer. Den ska vara tillgänglig dygnet 

runt och på helger. 

 

7.   Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

Korttidstillsyn för skolbarn som är över 12 år och har omfattande funktionshinder gäller före 

och efter skoldagen samt under skolloven. 

 

8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom 

     Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan bo i en annan familj eller i en bo-

stad med särskild service. Detta ska vara ett komplement till föräldrahemmet både för barn som 

kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för den som inte kan bo hemma alls. 
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9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.  

      Bostäderna kan utformas på olika sätt, men de viktigaste formerna är servicebostad och     

gruppbostad. Den som omfattas av den nya lagen har också rätt att få en särskilt anpassad bostad, 

anvisad av kommunen. 

 

10. Daglig verksamhet 

Den som tillhör den personkrets som omfattas av nuvarande omsorgslagen  har rätt till daglig 

verksamhet. Rättigheten gäller personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte 

utbildar sig. 
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stöder till familjer med barn med muskelsjukdomar ut? Socialmedicinsk 

tidskrift, 2, 161-171.(Bilaga 5, i texten refererad som Artikel III).   

 

 

 

Ovanstående artiklar som i rapporten anges som Bilaga 3, Bilaga 4 

och Bilaga 5 finns inte på webben utan endast i den tryckta rapporten 

samt i respektive tidskrift. 
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