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Abstract 
The purpose with this study was to investigate how parents experience their situation in life, 
having personal assistance at home to support their small children with disabilities. Different 
areas were investigated. What made them apply for personal assistance? How does the 
support affect the family and their parenthood? What would it mean if their children would 
not have personal assistance? The study was made using a qualitative method and the material 
was gathered through interviews. A combination of symbolic interactionism and system 
theory were used as theoretical perspectives. The parents described living with personal 
assistance as difficult. They express a combination of gratitude for the help they received 
together with a sense of guilt for not having taken care of their children themselves. It was 
hard for them to find their home turned into somebody’s working place and at the same time 
it was hard for them to feel at ease in their own home. In spite of these contradictory feelings, 
the parents in the study agreed that having access to personal assistance was a condition for 
their families to survive and that without it they would probably have been obliged to put their 
children into institutions. 
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Förord 
Det är många jag vill tacka för att de har möjliggjort denna uppsats som är det sista jag gör 
innan jag blir färdig socionom och redo att ta itu med arbetslivets alla spännande utmaningar. 
Det har varit sju tuffa terminer och jag har vid flera tillfällen trott att jag inte skulle klara av 
det. Det hade heller inte gått utan det stöd jag fått från min man. När jag misströstat har han 
peppat mig och sett till att jag fått arbeta ifred genom att ta med sig barnen ut några timmar 
för att låta dem göra något roligt. Jag vill också tacka mina barns mor- och farföräldrar för det 
stöd vi har fått genom åren och förhoppningsvis får även i fortsättningen. Även om mina barn 
är för små för att förstå det nu vill jag ändå nämna att jag är tacksam för att de har stått ut med 
att periodvis ha en mycket studieupptagen mamma. Tack till Er, min älskade familj!  
 
Jag vill även rikta ett tack till de personliga assistenter som arbetat för vår son under 
studietiden. Hade inte Ni funnits skulle det inte varit möjligt för mig att studera 
överhuvudtaget. Tack för att Ni gör ett bra jobb! 
 
Jag kommer för alltid att bära med mig många minnen från tiden på Socialhögskolan. Under 
dessa sju terminer har jag fått möta en mängd olika lärare som alla på olika sätt inspirerat mig. 
Jag tror att Ni som undervisar gör mycket större intryck på oss elever än vad Ni tror. Flera av 
Er kommer jag att minnas med glädje för små saker Ni sagt eller gjort som stärkt mig och fått 
mig att tro på mig själv i mina studier. Jag vill tacka Er alla för det! 
 
Viveca Selander som varit min handledare under uppsatsskrivandet är värd ett extra stort tack 
för den hjälp hon gett mig. De synpunkter hon haft på det jag skrivit har hjälpt mig framåt och 
när jag fastnat har jag fått stöd i att komma vidare. Tack Viveca! 
 
Framförallt vill jag tacka de fyra föräldrar som så generöst har delat med sig av sina tankar 
och erfarenheter till mig. Utan Er hade denna uppsats inte varit möjlig. Tusen tack till Er! 
 
 
 
Jag önskar Er alla en lycklig framtid! 
 
 
 
Januari 2007 
 
 
Ann-Sofie Hult 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4



Innehållsförteckning 
Förord ......................................................................................................................................... 4 
1. Inledning................................................................................................................................. 7 

Syftesformulering................................................................................................................... 7 
Frågeställningar.................................................................................................................. 7 

Avgränsningar ........................................................................................................................ 7 
Begreppsförklaring................................................................................................................. 8 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 9 
Svensk lagstiftning och andra styrande dokument................................................................. 9 

RF ....................................................................................................................................... 9 
LSS ................................................................................................................................... 10 
LASS ................................................................................................................................ 10 
Nationell handlingsplan.................................................................................................... 10 
Assistanskommittén ......................................................................................................... 11 
Konvention om barnets rättigheter................................................................................... 11 
FN:s standardregler .......................................................................................................... 11 

3. Tidigare forskning ................................................................................................................ 12 
Sökvägar........................................................................................................................... 12 
Sökord .............................................................................................................................. 12 
Forskningsinventering...................................................................................................... 12 
Sökresultat........................................................................................................................ 12 

Forskningsöversikt ............................................................................................................... 13 
Föräldraskapet .................................................................................................................. 13 
Stöd................................................................................................................................... 13 
Att ansöka om stöd........................................................................................................... 14 
Att ansöka om personlig assistans.................................................................................... 14 
Att leva med personlig assistans ...................................................................................... 15 

Sammanfattning ................................................................................................................... 15 
4. Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................... 16 

Symbolisk interaktionism..................................................................................................... 16 
Rollteori............................................................................................................................ 16 

Systemteori........................................................................................................................... 17 
Den andra cybernetiken.................................................................................................... 17 

Familjen................................................................................................................................ 18 
Sammanfattning ................................................................................................................... 18 

5. Metod ................................................................................................................................... 19 
Studiens forskningsdesign................................................................................................ 19 
Urval av intervjupersoner................................................................................................. 19 
Insamling av material ....................................................................................................... 21 
Bearbetning av materialet................................................................................................. 22 
Redovisning av materialet ................................................................................................ 22 
Etiska ställningstaganden ................................................................................................. 23 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ...................................................................... 24 

6. Resultat................................................................................................................................. 25 
Presentation av familjerna.................................................................................................... 25 

Barnomsorg och förvärvsarbete ....................................................................................... 25 
Barnens stödbehov ........................................................................................................... 26 

Att ansöka om personlig assistans........................................................................................ 27 
För att klara av vardagen.................................................................................................. 27 

 5



För barnets skull ............................................................................................................... 28 
Att leva med personlig assistans .......................................................................................... 29 

Föräldrar får vara föräldrar............................................................................................... 29 
Ett spänningsfullt förhållande .......................................................................................... 29 
Lägga band på sina känslor .............................................................................................. 30 
Hänsyn till varandra ......................................................................................................... 31 
Privat område ................................................................................................................... 31 
Föräldrarnas relation ........................................................................................................ 32 
Kontakt med andra ........................................................................................................... 32 

Att tänka sig livet utan assistans .......................................................................................... 33 
Sammanfattning ................................................................................................................... 34 

7. Analys................................................................................................................................... 35 
Familjen innan assistansen ................................................................................................... 35 

Familjens anpassning ....................................................................................................... 35 
Familjen utifrån de teoretiska perspektiven ......................................................................... 36 
Vad händer med familjen? ................................................................................................... 36 

Barn .................................................................................................................................. 36 
Mamma och pappa ........................................................................................................... 36 
Betydelsefulla andra......................................................................................................... 38 

Hur hanteras assistansen – exkludering eller inkludering? .................................................. 39 
Strategi 1 - exkludering .................................................................................................... 39 
Strategi 2 - inkludering..................................................................................................... 40 
Situationsanpassade strategier.......................................................................................... 40 

Sammanfattning ................................................................................................................... 40 
8. Diskussion ............................................................................................................................ 41 

Resultatdiskussion............................................................................................................ 41 
Teoridiskussion ................................................................................................................ 42 
Förslag till fortsatt forskning............................................................................................ 43 
Slutord .............................................................................................................................. 43 

9. Referenser............................................................................................................................. 44 
Elektroniska källor ........................................................................................................... 47 

10. Bilagor................................................................................................................................ 48 

 
 

 6



1. Inledning 
När jag var 27 år och blivande förstagångsmamma var jag lyckligt ovetande om den oerhörda 
omställning mitt kommande barn skulle innebära för mig och min familj. Redan samma dag 
som min son föddes fick vi veta att det var något fel på honom. Nu är han snart sju år och jag 
är ”handikappmamma” med allt vad det innebär. Min son har haft personlig assistans sedan 
han var knappt tre år och idag lever vi ett bra liv som är fyllt inte bara av lycka utan också alla 
de andra känslor som jag tror de flesta barnfamiljer lever med. Jag är inte bara 
”handikappmamma” utan också student, snart examinerad socionom, vilket är anledningen till 
att jag skriver denna c-uppsats. 
 
Det kan säkert finnas de som har synpunkter på att jag väljer att skriva om ett ämne som 
ligger så nära mina egna erfarenheter. Jag vill därför lyfta upp något som Socialstyrelsen 
nämner i sin forskningsöversikt ”Personlig assistans En inventering av forskningsläget”. Där 
står det att forskning om funktionshinder i andra länder anses ”bli mer trovärdig och av högre 
kvalitet” (Socialstyrelsen, 2005a:28) om den som forskar befinner sig i samma situation som 
sina studieobjekt. Det är inte så att jag är ute efter att varken bekräfta eller förkasta mina egna 
känslor och upplevelser av min livssituation och de erfarenheter jag fått därav. Jag gör denna 
studie med förhoppningen om att den kan utgöra ett bidrag till tidigare forskning inom 
området genom att belysa hur personlig assistans till små barn upplevs av föräldrarna och hur 
det eventuellt påverkar familjen. 
 

Syftesformulering 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur föräldrar till små barn, med så omfattande 
funktionshinder att de är berättigade till personlig assistans, upplever att leva med personlig 
assistans till sina barn.  
 

Frågeställningar 
• Varför valde föräldrarna att ansöka om personlig assistans till sitt barn? 
• Hur tycker föräldrarna att det påverkar familjen och föräldraskapet att leva med 

personlig assistans till sitt barn? 
• Vad tror föräldrarna att det skulle innebära för familjen om barnet inte hade personlig 

assistans? 
 

Avgränsningar 
Personlig assistans förekommer även i andra länder men Sverige är ett föregångsland då 
rätten till personlig assistans är lagreglerad i; lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, och lag (1993:389) om assistansersättning, LASS (Regeringens 
proposition, 1999/2000:79). Eftersom jag utgår ifrån personlig assistans enligt svensk 
lagstiftning har jag valt att i huvudsak förhålla mig till svenska studier inom området. Jag har 
dock valt att ta med några få internationella studier för att förhoppningsvis kunna ge en mer 
mångfacetterad bild av erfarenheter av stöd till föräldrar och deras barn med funktionshinder. 
Forskningen inom området personlig assistans till barn är begränsad. Därför har jag valt att ta 
med ett fåtal studier om vuxna personer med funktionshinder och deras upplevelser av att leva 
med personlig assistans. Detta eftersom deras erfarenheter till viss del kan stämma överens 
med det som framkommer i denna studie.  
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Jag har valt att avgränsa studien till att handla om föräldrars erfarenheter av att leva med 
assistans till sina barn. Det innebär att studien inte berör delar som behovsbedömningen, 
beslut, överklagningar eller sådant som berör föräldraansvar. Några av dessa områden berörs 
dock något i bakgrunden samt i forskningsöversikten för att ge en helhetsbild. Då föräldrarnas 
upplevelser av att leva med assistans troligtvis ser olika ut beroende på hur gammalt barnet är 
har jag valt att avgränsa studien till att handla om föräldrar till barn som ännu inte fyllt sex år. 
 

Begreppsförklaring  
Assistansanordnare – Den som är berättigad till personlig assistans kan välja att vara egen 
arbetsgivare för sina assistenter. Vill den assistansberättigade istället ha hjälp att anordna sin 
assistans kan denne välja att anlita kommunen, ett brukarkooperativ eller ett privat företag till 
detta (IfA, 2006). 
 
Funktionshinder – enligt WHO:s definition av funktionshinder innefattar begreppet den 
fysiska och psykiska aspekten av en kroppslig funktionsnedsättning. Det handlar även om hur 
omgivningens utformning påverkar individen (Socialstyrelsen, 2001). Funktionshinder kan bli 
ett handikapp i mötet mellan en person med funktionshinder och miljön runt denne. 
Handikapp är således inte en egenskap hos individen (Regeringen, 2006). Med det menas att 
en väl anpassad miljö kan minska en persons handikapp. Svensk lagstiftning utgår från det 
miljörelaterade begreppet när det gäller handikapp och detta perspektiv skall även sätta sin 
prägel på den politik som förs inom alla nivåer i samhället (Regeringens proposition, 
1999/2000:79).  
 
Kris – Jag väljer att definiera kris efter hur Schjødt och Aage Egeland (1994) skriver om 
begreppet kris samt hur de kopplar samman begreppet med familjens utveckling. De skriver 
att med kris menas inte bara akuta händelser som innebär förlust av något slag. Saker som 
händer i livet och som leder till förändring för individen eller individerna kan innebära en 
kris. Att få barn är ett exempel på en kris i positiv bemärkelse. Känslomässigt handlar en kris 
om företeelser utöver det vanliga, händelser som inte kan hanteras på samma sätt som sådant 
som sker i stort sett varje dag. Det är omständigheter som behöver hanteras på ett sätt som vi 
inte är vana vid vilket ställer krav på nya handlingsalternativ vilket kan leda till en kris.  
 
Personlig assistans – är enligt LSS ett ”personligt utformat stöd” som ges som insats till 
personer med ”stora och varaktiga funktionshinder”. För att få personlig assistans krävs det att 
den sökande har behov av hjälp med de ”grundläggande behoven”, det vill säga att äta, sköta 
sin hygien, av- och påklädning samt att kunna kommunicera med andra. ”Den som har behov 
av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för 
andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt” (9 § 2p, LSS). 
 
Små barn – i denna uppsats definieras små barn som barn under sex år. 
 
Stöd – med stöd menar jag olika lagstadgade insatser som föräldrar till barn med 
funktionshinder kan ansöka om enligt svensk lagstiftning. I uppsatsen fokuseras dock på 
personlig assistans enligt LSS/LASS. Andra viktiga lagar som reglerar stödinsatser för 
föräldrar till barn med funktionshinder samt deras barn är Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, samt lag (1998:703) om handikappersättning 
och vårdbidrag. Avlösarservice via SoL är ett exempel på stödinsats utöver de tio insatserna 
som finns att få via LSS (Ingmanson, 2003). 

 8



2. Bakgrund 
På 1960-talet infördes Lag (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt 
utvecklingsstörda, kallad omsorgslagen, som stadgade rätten till stöd för vissa personer, 
främst personer med utvecklingsstörning. I mitten av 1980-talet antogs en ny omsorgslag, Lag 
(1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. Då sades det i 
riksdagen att det var första steget mot en förbättring i stödet till barn och ungdomar. Det hade 
visat sig att omsorgslagen i vissa fall gav ett otillräckligt stöd. Omsorgslagen stadgade rätten 
till stöd för personer som idag omfattas av personkrets 1 och 2 enligt LSS1, men det fanns 
grupper av personer med vissa funktionshinder som inte omfattades av omsorgslagen, till 
exempel personer med fysiska och psykiska funktionshinder som hade mycket stora 
svårigheter i sin dagliga livsföring som behövde utökade möjligheter till stöd. I och med att 
LSS infördes utökades personkretsen och många av de personer som tidigare inte fått insatser 
via omsorgslagen omfattas numera av personkrets 3 och har därmed möjligheten att få stöd 
via LSS (Regeringens proposition, 1992/93:159). 
 
Den första januari 1994 trädde LSS ikraft (Notisum, 2006). LSS stadgar rätten till tio olika 
insatser för personer som tillhör lagens personkrets. En av dessa insatser är personlig assistans 
(9 § 2 p, LSS). I propositionen till LSS talas det om individens valfrihet som skall stärka 
dennes integritet. Människor med funktionshinder ska ha möjlighet att leva som alla andra, att 
vara jämlika och delaktiga i samhället. ”Ett avgörande beslut är att ge gravt funktionshindrade 
rätt att själva välja personlig assistent” (Regeringens proposition, 1992/93:159). Från början 
var insatsen personlig assistans inte tänkt att ges till små barn men detta ändrades kort innan 
lagen antogs (Pär Alexandersson, personlig kommunikation, 13 juni, 2006). Enligt 
Föräldrabalken (6 Kap. 2 §) har vårdnadshavare ansvar för sina barns personliga förhållanden 
samt för att se till att deras behov tillgodoses. Föräldraansvaret vägs alltid in vid 
behovsbedömningar och påverkar möjligheten att få olika sorters hjälp, bland annat personlig 
assistans. Ett litet barn är mycket hjälpkrävande oavsett om det har funktionsnedsättningar 
eller inte. Enligt Socialutskottets betänkande (1995/96:15) är det dock inte meningen att det 
ska ställas högre krav på föräldrar till barn med funktionshinder än på andra föräldrar. 
 
År 2002 var 84 stycken barn mellan 0-6 år beviljade assistansersättning (RFV, 2004:56). Jag 
har försökt hitta senare statistik på detta men inte lyckats. Siffran visar dock på att gruppen 
barn under sex år som har assistans inte är särskilt stor.  
 

Svensk lagstiftning och andra styrande dokument 

RF 
I Regeringsformen som är en av Sveriges fyra grundlagar stadgas det att (1 kap, 2 §): 

 
Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans frihet och 
värdighet.  

 

                                                 
1 Mer om personkretsen under rubriken LSS. 
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Vidare stadgas också att: 
  

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå  
delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka  
diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt  
eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, 
funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet 
som gäller den enskilde som person.  
 

De lagar som reglerar rätten till personlig assistans är: 
 

LSS 
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag där 
personer som tillhör lagens personkrets har rätt att ansöka om tio olika definierade insatser 
varav personlig assistans är en2. Insatserna ska leda till jämlikhet och delaktighet i samhället 
för personer som omfattas av lagens personkrets. Målet är att dessa personer ska kunna leva 
som andra. 
 
 Personkretsen definieras i 1 § LSS och gäller personer: 

 
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre 
våld eller kroppslig sjukdom, eller 
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som 
uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och 
förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 
därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

 

LASS 
Lag (1993:389) om assistansersättning, LASS, reglerar assistansersättningen för dem som 
enligt LSS är berättigade personlig assistans överstigande tjugo timmar per vecka (3 §, 
LASS).  
 
Andra viktiga dokument är: 
 

Nationell handlingsplan 
Den 31 maj 2000 antog riksdagen en nationell handlingsplan för handikappolitiken vars mål 
är att samhället skall möjliggöra full delaktighet för personer med funktionshinder. Enligt den 
nationella handlingsplanen skall det handikappolitiska arbetet bland annat särskilt inriktas på 
                                                 
2 Övriga nio insatser är rådgivning och annat personligt stöd, ledsagarservice, biträde av kontaktperson, 
avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, boende i familjehem eller bostad med 
särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, bostad med särskild service för 
vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna samt daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder 
som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.  
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att barn och ungdomar skall få förutsättningar att vara självständiga och att de själva ska få 
bestämma över sina liv (Regeringens proposition, 1999/2000:79).  
 

Assistanskommittén  
Sommaren 2004 beslutades att en parlamentarisk kommitté skulle tillsättas, kallad 
assistanskommittén, för att göra en bred översyn av lagens insats personlig assistans och dess 
effekt. Ett av syftena är att minska kostnadsutvecklingen. Under sommaren 2006 lämnade 
regeringen ett tilläggsdirektiv vilket innebär att utredningen har utökats till att utvärdera hela 
LSS för att se om lagen fungerar som redskap för den nationella handlingsplanen 
(Socialdepartementet, 2006). 
 

Konvention om barnets rättigheter 
FN:s generalförsamling antog 1989 konventionen om barnets rättigheter och Sverige var ett 
av de första länderna att ratificera konventionen vilket innebär att vi har ett åtagande att 
konventionens rättigheter för barn och ungdomar ska garanteras här i Sverige (Hammarberg, 
2000). Konventionen innehåller allmänna principer som berör barn och den är juridiskt 
bindande (Paulsson, 2000). Dess budskap är att alla barn skall få del av sina rättigheter, att det 
ska tas hänsyn till barnets bästa och barnets egna önskemål vid beslut som rör barnet samt att 
överlevnad och utveckling skall säkerställas. Konventionen innehåller 54 stycken artiklar med 
olika innehåll (Hammarberg, 2000). En av dessa artiklar, nummer 23, berör direkt barn med 
funktionshinder (Paulsson, 2000). Artikel 23 handlar om att barn med fysiska och psykiska 
funktionshinder har rätt till särskild omvårdnad och att de ska få deltaga aktivt och jämlikt i 
samhället samt att barnet och dess vårdnadshavare skall få det bistånd som behövs för att 
säkerställa tillgång till utbildning, habilitering, möjlighet till rekreation med mera 
(Hammarberg, 2000). 
 

FN:s standardregler 
1993 antogs 22 standardregler för funktionshindrade som hade utformats gemensamt av FN:s 
medlemsländer och som syftar till att delaktighet och jämställdhet skall garanteras människor 
med funktionshinder. Dessa standardregler är ett moraliskt och politiskt åtagande för Sverige, 
dock ej juridiskt bindande (Paulsson, 2000). I FN:s standardregler tas rätten till stöd för 
personer med funktionshinder upp samt samhällets skyldighet att informera om vilka 
rättigheter personer med funktionshinder har. Tillgång till personlig assistans samt rätten att 
utforma denna efter egna önskemål är något som nämns fler gånger i standardreglerna 
(Handikappombudsmannen, 2006). 
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel redovisas de sökvägar och sökord som använts i studien samt en 
sammanfattning av de sökresultat detta gav. Vidare kommer en forskningsöversikt över 
området personlig assistans utifrån de sökord som använts. 
 

Sökvägar 
Jag har använt mig av framförallt Libris webbsök, men också Hicat3, Libris artikelsök, Diva, 
Google, Google Schoolar samt dokumentsök på Socialstyrelsens hemsida.  
 

Sökord 
Personlig assistans/assistent och barn med funktionshinder i kombination med familj samt 
barn med funktionshinder tillsammans med ordet stöd.  
 

Forskningsinventering 
Socialstyrelsen (2005a) har gett ut en forskningsöversikt med titeln ”Personlig assistans en 
inventering av forskningsläget”. Detta dokument innehåller i stort alla forskningsinriktade 
studier som finns inom området mellan tidsperioden 1990 till och med 2004 samt forskning 
som var pågående eller på väg att starta 2005. Totalt tar Socialstyrelsen i sin inventering upp 
178 publicerade titlar, 21 olika C- och D-uppsatser samt sju stycken pågående 
avhandlingsprojekt. Det som konstateras i denna inventering är att det finns en del områden 
som inte har blivit uppmärksammade men som är angelägna att studera. Ett av dessa är 
betydelsen av personlig assistans till små barn och hur assistansen påverkar familjelivet. 
 
Jag har använt mig av denna forskningsinventering som en ”säkerhetskälla” genom att först 
söka litteratur genom de olika sökvägarna som tidigare nämnts och sedan jämfört mitt 
sökresultat med Socialstyrelsens skrift för att försäkra mig om att inte missa relevant 
litteratur. Till min glädje har mina sökresultat stämt bra överens med Socialstyrelsens 
litteraturlista.  
 

Sökresultat 
Jag har hittat ganska mycket forskning som handlar om att få ett barn med funktionshinder 
och vad det innebär såväl praktiskt som känslomässigt. Det jag funnit ger dock en tämligen 
negativ bild av att ha ett barn med funktionshinder. Det fokuseras på det svåra och jobbiga 
samt de förbättringar som behövs. Det är endast i liten skala som det nämns några positiva 
aspekter vilket också gäller forskning om hur stödinsatserna fungerar i praktiken och vad som 
behöver förbättras. Flera författare beskriver mötet med myndigheter och hur det uppfattas, 
såväl av individen som av den professionelle. Det har varit svårare att hitta forskning om vad 
det innebär att leva med personlig assistans i familj. Det finns en del forskning som beskriver 
vuxna assistansanvändares erfarenheter men jag har inte lyckats hitta någonting som handlar 
om vad det innebär att leva med personlig assistans till sitt barn och hur det påverkar 
föräldraskapet och familjen.  

                                                 
3 Hjälpmedelsinstitutets biblioteksdatabas. 
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Forskningsöversikt 

Föräldraskapet 
Att få ett barn med funktionshinder kan hända vem som helst. Helt vanliga och ovanliga 
familjer i alla områden och samhällsklasser kan ställas inför det faktum att barnet de fått inte 
är som de tänkt sig (Möller & Nyman, 2003). Hur föräldrar reagerar när de får veta att barnet 
har ett eller flera funktionshinder varierar. Det beror dels på föräldrarnas personlighet och dels 
på hur beskedet framförs samt hur allvarligt funktionshindret är (Lindén, 2005; Möller & 
Nyman, 2003). Att få ett barn med funktionshinder, oavsett omfattning, innebär en förlust för 
föräldrarna (Gustavsson, 1995). Föräldrarna går igenom en dubbel sorgeprocess där de dels 
sörjer bilden av det friska barnet de väntat och dels sörjer att de fått ett barn med 
funktionshinder. Under denna process ska de välkomna det nyfödda barnet (Fyhr, 2002). En 
familj som får ett barn med funktionshinder ställs inför två kriser; först det faktum att barnet 
har någon sorts skada och sen den kris det innebär att anpassa livet efter den nya situationen 
(Möller & Nyman, 2003). Det är en ny och svår situation föräldrarna ställs inför som uppstod 
när barnet föddes och som alltid kommer vara en del av livet (Utholm, 2003). När detta 
händer leder det ofta till en förändrad syn på vad det innebär att bli förälder och att leva med 
barn. Fokus läggs på att sträva mot ett gott liv för barnet där dess behov blir tillgodosedda 
(Lindblad, 2006). Trots en oviss framtid och många obesvarade frågor får föräldrarna lära sig 
att hantera det nya livet (Fyhr, 2002). Livet innebär också mycket glädje. Föräldrarna känner 
meningsfullhet och att de har en spännande framtid framför sig, men att leva med barn som 
har funktionshinder kan för föräldrarna vara så arbetsamt att det påverkar deras hälsa negativt 
(Larsson, 2002; Lindén, 2005; Socialstyrelsen, 2005b). Att få ett barn med funktionshinder 
innebär att familjen lever ett relativt gott liv dock ej det liv föräldrarna tänkt sig leva (Lindén, 
2005). 
 

Stöd  
Föräldrar till barn med funktionshinder behöver stöd och de stödinsatser som finns i samhället 
gör bäst nytta om de innefattar både barn och föräldrar (Lindblad, 2006). För många föräldrar 
är det viktigt att det stöd som ges hjälper barnet att utvecklas och lära sig så mycket som 
möjligt. För att barn med funktionshinder ska må bra och utvecklas väl behöver deras 
föräldrar stöd som innefattar flera delar av livet. Det är viktigt att stödet verkligen ger den 
effekt som avses. Ett stöd som inte fungerar riskerar annars att istället ge motsatt effekt 
(Pollock Prezant & Marshak, 2006). Stödinsatser skall planeras och utföras i samråd med 
föräldrarna för att slutresultatet ska bli bra för såväl barnet som föräldrarna (Paulsson & 
Fasth, 1999; Roll-Pettersson, 1992; Socialstyrelsen, 2005b). Stöd där föräldrarna själva har 
möjlighet att påverka ger ofta bäst resultat då det får familjerna att må bättre eftersom de 
själva har lite mer kontroll över sitt liv (Cooley & Olson, 1996). Ofta kan stöd som liknar 
hjälp till självhjälp vara en bra lösning då föräldrarna själva måste finna en acceptabel lösning 
på hur de vill leva sitt liv. En del av stödet kan vara att hjälpa familjen att hitta dessa 
individuella lösningar (Gustavsson, 1995). Det stöd som samhället erbjuder föräldrar till barn 
med funktionshinder syftar till att ge dessa familjer möjlighet att leva som andra barnfamiljer 
(Bernehäll Claesson, 2004). Familjer med funktionshindrade barn kan ha gemensamma 
erfarenheter till följd av sin livssituation men de är alla olika och varje familj finner sitt sätt 
att hantera sin situation (Larsson, 2002).  
 
Föräldrar som inte är nöjda med det stöd som ges vågar många gånger inte uttrycka detta 
(Pollock Prezant & Marshak, 2006). Föräldrar till barn med funktionshinder lever ofta med en 
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rädsla att bli av med det stöd de har (Ibid.; Knoll, 1996). De känner att det inte krävs mycket 
för att någon ska komma och stjälpa den sköra vardagsstrukturen som får livet att fungera. Att 
få det stöd som behövs är för föräldrarna ofta en förutsättning för att de ska orka ha sitt barn 
med svåra funktionshinder hemma (Knoll, 1996). 
 

Att ansöka om stöd 
De flesta människor vill kunna klara sig själva vilket innebär att det kan vara en svår känsla 
att behöva ta emot hjälp (RFV, 2002). Många försöker klara sig utan hjälp och väntar så länge 
som möjligt innan de ansöker om stöd (Bernehäll Claesson, 2004; Selander, 2003). Det första 
mötet med myndigheter som svarar för att ta emot en ansökan om hjälpinsatser innebär en 
förändring av privatlivet. När individen lämnar ut uppgifter om sig själv påverkar detta 
dennes självbild (Bernehäll Claesson, 2004; Skau, 2003). Många föräldrar tycker det är svårt 
att möta tjänstemän från myndigheter. Föräldrarna upplever sig vara i ett underläge eftersom 
tjänstemannen innehar en maktposition då det är upp till denne om familjen får det stöd de 
ansöker om (Bernehäll Claesson, 2004; Jarkman, 1996). Föräldrarna känner sig ofta 
ifrågasatta och tvingade att framhäva allt negativt med sina barn när de ansöker om olika 
former av stöd (Andersson-Linder, 1995; Larsson, 2002; Socialstyrelsen, 2005b; SOU 
1998:48). Det kan beskrivas som att en ”vågskål” måste fyllas med allt det negativa tills den 
väger så tungt att den ansökta stödinsatsen beviljas (Selander, 2003:89). Såväl vuxna personer 
med funktionshinder som föräldrar till barn med funktionshinder känner ofta att tjänstemän i 
sitt myndighetsutövande inte tar individuella hänsyn i sin behovsbedömning utan snarare 
behandlar varje person som ett objekt. Detta leder till problem då det kan innebära att insatsen 
faktiskt inte fungerar praktiskt (Jacobsson, 2002; RFV, 2002; Stenhammar, Holm, Sjöberg & 
Hemmingsson, 2005). Föräldrar till barn med funktionshinder upplever att de belastar 
samhället med sådant som de egentligen borde klara av själva (Socialstyrelsen, 2005b). Att ha 
ett barn som inte passar in i normen kan leda till att föräldern tar på sig skulden för att barnet 
inte är som andra barn. Som förälder har man inte lyckats uppfylla samhällets krav vilket kan 
leda till att självkänslan påverkas negativt. Att vara en normal förälder handlar om att ha ett 
normalt barn (Gustavsson, 1995). Att söka stöd från myndigheter upplevs dock lättare än att 
be anhöriga om hjälp eftersom det stöd som beviljas via en myndighet också är en rättighet 
som är lagstiftad (Brodin, Claesson & Paulin, 1998).  
 
Föräldrar anger olika skäl till varför de ansöker om stödinsatser. Skälen kan vara allt från att 
få avlösning för att kunna göra saker, att vara tillsammans med sin partner eller syskon till det 
funktionshindrade barnet, till att helt enkelt bara få sova. Framförallt vill föräldrarna att stödet 
ska vara flexibelt och kunna anpassas efter familjens varierande behov samtidigt som de 
också vill ha kontinuitet i stödet (Brodin et al., 1998; Larsson, 2002). Föräldrarna kan också 
söka stöd för att barnet ska få frigöra sig från föräldrarna. Detta är vanligt när barnen blir lite 
äldre och har behov av att få delta i olika aktiviteter tillsammans med andra jämnåriga 
(Andersson-Linder, 1995). 
 

Att ansöka om personlig assistans 
Vid tillfället för ansökan om personlig assistans har barnet och föräldrarna ofta andra 
samhällsinsatser i form av till exempel vårdbidrag eller avlösning (RFV, 2004). Personlig 
assistans ger föräldrarna möjlighet att med en enda insats få stöd i olika situationer. Att 
kombinera flera olika insatser kräver ofta mycket arbete och det är svårt och arbetsamt att få 
det att fungera i praktiken (Riksrevisionen, 2004).  
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Att leva med personlig assistans 
Vuxna personer som hade hemtjänst innan LSS trädde ikraft berättar om hur deras liv och 
möjlighet till självbestämmande har förändrats efter att de har fått personlig assistans. Först 
efter att de fått assistans kan de välja att göra sådant de vill utan att behöva avstå för att det tar 
för lång tid eller blir för svårt (Selander, 2003). Den som får hjälp kan lätt känna att han eller 
hon hamnar i ett underläge gentemot den som ska hjälpa. Att få sin hjälp med stöd av en 
rättighetslag som LSS kan bidra till att minska obalansen. Individer som är beroende av hjälp 
är ofta mer tåliga i relation till andra. De håller tillbaka sina egna känslor och blir duktiga på 
att läsa av andra människors känslor och agerar utifrån det. Det är en strategi de lärt sig för att 
få behålla den som hjälper (Jacobsson, 2002). 
 
Personlig assistans, eventuellt tillsammans med andra insatser, kan ibland vara en 
nödvändighet för att barn med funktionshinder och deras familjer ska kunna få en fungerande 
vardag (Karlsson, 1993). Att ha personlig assistans under natten kräver viss anpassning av 
boendet. Många familjer som lever med personlig assistans på nätterna till sitt barn med 
funktionshinder försöker ordna en del av bostaden där barnet och assistenten kan vara för sig 
själva. Detta kan dock vara svårt eftersom alla bostäder inte är utformade så att det går rent 
praktiskt (Stenhammar et al., 2005). En del föräldrar väljer att själva vara assistenter åt sina 
barn. Skälet till detta kan vara att familjen inte vill ha någon främmande i sitt hem eller att det 
känns mest naturligt att ta hand om sitt barn själv (Kabell-Kjaer, 2005; Stenhammar et al., 
2005). Det finns nackdelar med att anhöriga utför assistansen, till exempel att det kan hindra 
barnets självbestämmande eller att den anhöriga hamnar i en ekonomisk beroendesituation. 
Däremot behöver det inte bara vara negativt att anhöriga utför assistansen utan det kan också 
vara positivt då det kan innebära en trygghet för assistansanvändaren (Riksrevisionen, 2004).  
 
Många föräldrar upplever insatsen som mycket positiv och säger att med personlig assistans 
till barnet kan de äntligen orka ”leva livet” (Stenhammar et al., 2005) men de beskriver också 
problem med assistansen. Det kan vara svårt att hitta personer att anställa och de som blir 
anställda slutar ofta ganska snart för att gå vidare i livet med studier eller annat arbete 
(Larsson, 2002). Att det som är ens hem också blir en arbetsplats för de personliga 
assistenterna kan kännas hotande mot familjens integritet (Ibid.; Stenhammar et al., 2005).  
 

Sammanfattning 
Att få ett barn med funktionshinder påverkar familjen i både smått och stort, det blir en helt 
ny livssituation. Livet innebär en strävan efter att barnet ska utvecklas och få ett bra liv. För 
att få denna nya livssituation att fungera behöver de flesta av dessa familjer stöd. Stödet skall 
utformas och ges i samråd med föräldrarna för att ge bästa resultat. Stödinsatserna kan variera 
mellan familjerna eftersom de har olika behov utifrån just sina förutsättningar och skälen till 
att föräldrarna ansöker om stöd är olika. De flesta försöker klara sig själva och väntar så länge 
de kan med att ansöka om stöd. Att ansöka om stöd upplevs som jobbigt och föräldrarna 
känner sig ofta ifrågasatta. Att ansöka om personlig assistans kan handla om att söka en 
praktisk lösning för att få en samlad stödinsats som är lättare att samordna. Att leva med 
personlig assistans innebär att vardagen kan fungera för familjen samtidigt som det kan vara 
svårt att ha assistenter i sitt hem. Frågan om hur vardagen för dessa familjer ter sig är dock 
inte besvarad utifrån tidigare forskning. Hur påverkar personlig assistans till små barn 
familjelivet och hur upplevs assistansen av föräldrarna? Detta är frågor som ej tidigare 
undersökts och som förhoppningsvis genom denna studie kan bli besvarade till viss del. 
 
 

 15



4. Teoretiska utgångspunkter 
För att analysera mitt empiriska material har jag valt att använda mig av delar av den 
symboliska interaktionismen i kombination med delar av systemteori. Jag hoppas kunna väva 
ihop dessa delar med varandra och med inspiration av detta göra det möjligt att förstå de 
resultat som framkommer i studien.  
 

Symbolisk interaktionism 
Den symboliska interaktionismen kan liknas vid ett par glasögon, ett sätt att betrakta och 
analysera världen. Egentligen är det mer rätt att likna teorin vid en hel låda med olika 
glasögon med samma båge fast lite olika toningar på glasen varigenom världen ska ses. Jag 
kommer här att presentera och kort förklara några begrepp som härrör från den symboliska 
interaktionismen.  
 
Trost och Levin (1996) tar i sin bok ”Att förstå vardagen” upp flera olika perspektiv utifrån 
den symboliska interaktionismen. De börjar med att definiera några grundläggande delar av 
teorin. En del handlar om hur individen uppfattar sin situation. Människor agerar utifrån hur 
de definierar saker och ting. Ett exempel kan vara att om jag uppfattar en situation som 
hotfull, även om den inte är det, så agerar jag efter det. Jag kanske blir rädd och väljer att 
springa därifrån. Vi beter oss också som vi tror att andra förväntar sig att vi ska bete oss. Vi 
interagerar hela tiden, med andra eller med oss själva. Bara att tänka eller inte göra någonting 
är också det interaktion. Interaktion handlar även om kommunikation vilken kan ske genom 
ord eller kroppsspråk. Trost och Levin (1996:16) talar om ”symboler”. Viktigt för att 
symbolerna ska förstås är att det en person kommunicerar till en annan också måste uppfattas 
på det sätt som det var menat. Vi interagerar här och nu och för detta nyttjar vi våra tidigare 
erfarenheter. Sånt som vi varit med om tidigare i livet hjälper oss så att vi kan förstå det vi är 
med om idag. 
 

Rollteori 
I rollteorin som har sitt ursprung i den symboliska interaktionismen talas det om fyra begrepp. 
Dessa är ”position, förväntningar, beteende och roll” (Trost & Levin, 1996:127). I en grupp 
innehar alla medlemmar varsin position som är beroende av de andra. Vissa positioner kan 
helt enkelt inte finnas om vissa andra inte finns, till exempel kan det inte finnas en 
arbetsledare om det inte finns underordnad personal som skall ledas. Förväntningar finns på 
varje person i sin position och vad som förväntas av en person påverkas av den som formar 
förväntningen. Även den som förväntas vara på ett visst sätt och dennes tolkning av detta 
påverkar. Den förväntning personalen har på sin chef formas inte bara av chefen utan i hög 
grad också av personalen. Det finns ramar för vilket beteende som är acceptabelt och dessa 
ramar formas av personerna i de olika positionerna vilka i sin tur är beroende av varandra. 
Detta innebär att beteende, precis som förväntningar, påverkas av såväl individen som de 
andra medlemmarna i gruppen. Utifrån de tre begrepp som hittills redovisats formas en roll. 
Vi människor har inte bara en roll skapad ifrån en position utan flera. Vi har vid varje tillfälle 
flera roller i den kontext vi befinner oss i. Ett exempel kan vara att du alltid innehar rollen av 
ditt kön i alla de positioner du befinner dig i oavsett om du är förälder, chef eller har någon 
annan roll.  

 16



Systemteori 
Systemteori är inte bara en teori utan kan snarare ses som ett samlingsbegrepp för flera olika 
teorier. Flera av de familjeteorier som finns och som även ligger till grund för olika sorters 
familjeterapier bygger på systemteori. För att få hjälp att analysera mitt resultat har jag 
försökt välja ut de delar av systemteori som känns relevanta för ändamålet. 
 
Inom systemteori talas det om enheter som även kallas system. Dessa enheter måste definieras 
utifrån sina delar för att ses som en hel enhet. Ett exempel på en enhet som är aktuell för 
denna studie är familjen. För att familjen ska ses som en fullständig enhet måste den 
definieras utifrån vilka familjemedlemmar den består av. För att kunna definiera delarna skall 
enheten vara beständig under viss tid. En annan aspekt är att delarna i denna enhet, 
familjemedlemmarna, interagerar med varandra på ett sätt som skiljer sig från hur de 
interagerar med andra människor som inte tillhör familjen. 
 
Förståelse för ett system, en enhet, kan bara erhållas genom att se till såväl helheten som till 
delarna av enheten. Samtidigt måste det också hållas i minnet att en enhet alltid är en enhet 
bland andra. Det vill säga; en familj inte är ensam om att vara just en familj. Det finns alltid 
andra familjer också. En familjemedlem kanske till och med är definierad som familjemedlem 
i flera familjer. Inom systemteorin talas det om öppna system. En viktig aspekt är att alla 
familjemedlemmar har ett liv utanför familjen. Det kan till exempel vara i arbete eller skola 
där personen har en annan tillhörighet. Detta påverkar enheten familjen. Familjen är således 
en öppen enhet som släpper in påverkan från andra sidor av livet som familjemedlemmarna 
tar med sig. Motsatsen är slutna system. Inget system kan dock vara helt öppet eller slutet 
utan det handlar om hur mycket en enhet låter sig påverkas av utifrån kommande händelser 
(Schjødt & Aage Egeland, 1994). 
 

Den andra cybernetiken 
En del av systemteorin kallas den andra cybernetiken. För att ge en kort bakgrund kan sägas 
att den bygger på den första cybernetiken som menar att en enhet strävar efter att vara sig lik. 
Negativ feedback är därför viktig, det vill säga feedback som ser till att förändringar inom 
enheten motverkas. Endast utifrån kommande stimuli kan generera förändringar i enhetens 
struktur. Enheten ses inte som förmögen att kunna förändras eller utvecklas av egen kraft. 
Utifrån denna första cybernetik utvecklades den andra cybernetiken. Det var en kombination 
av systemteori och sociologi som låg till grund för denna utveckling. Enheter sedda utifrån 
den andra cybernetiken ses som mer utvecklingsbenägna. Feedback är viktigt för förändring 
till det bättre. Enheten kan utvecklas inom sig själv utan utifrån kommande stimulis. 
Familjemedlemmarna måste kunna anpassa sig till de förändringar som sker. Denna 
anpassning leder till en förändring och utveckling av helheten. Ett exempel är när en familj 
består av två vuxna som sedan får barn. Enheten har förändrats precis som dess delar och en 
anpassning till det nya krävs för att få systemet, det vill säga familjen, att fortsätta fungera. 
Delarna i en enhet interagerar ständigt med varandra och denna interaktion förändras över tid. 
Förändringen anpassas av och för familjemedlemmarna. Anpassningen och de förändringar 
detta medför är till för att upprätthålla enheten (Schjødt & Aage Egeland, 1994). 
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Familjen 
Jag kommer här att ta upp vissa begrepp och förklaringar utifrån familjeteorins område. Då 
använder jag mig av delar av den familjeteori som bygger på systemteori. Detta med 
förhoppning om att få ytterligare verktyg inför studiens analys. 
 
Familjen är en enhet vars utveckling är beroende av tiden. Med det menas att enheten ser 
olika ut beroende på var på tidsaxeln den befinner sig. Har familjen nyligen bildats? Finns det 
barn och i så fall hur gamla är de? Är de nyfödda eller ska de snart flytta hemifrån? Dessa 
faktorer med flera påverkar familjens utveckling och även dess sammansättning. 
Övergångarna mellan de olika tidsaspekterna innebär ofta en kris. Det ställs nya krav på 
familjen som måste anpassa sig efter det nya som gäller. Ofta är det en kris som innebär att 
familjen går framåt i sin utveckling i positiv bemärkelse. Delarna av enheten i en familj är, 
som tidigare nämnts, dess medlemmar. Liksom den symboliska interaktionismen använder 
systemteorin begreppet roller. Vid strukturella förändringar inom familjen förändras 
familjemedlemmarnas roller. Även relationerna inom familjen förändras, till exempel när ett 
barn föds. Familjen måste omdefinieras och alla måste hitta sina nya roller för att säkerställa 
familjens överlevnad.  
 
Problem i familjens utveckling kan bero på familjemedlemmarnas bristande förmågor att 
hantera förändringar. Det kan handla om upplevelser och erfarenheter från barndomen som 
påverkar vad en person har för åsikter om saker och ting. Hur vi växt upp och hur våra 
föräldrars relation har sett ut formar våra tankar om hur vårt eget föräldraskap ska se ut. En 
annan faktor som påverkar familjens utveckling är vad familjen får möta för externa 
händelser. Att två personer får barn kan innebära en kris i och med de förändringar det 
innebär för familjen. Om familjen samtidigt möter andra svårigheter försvåras situationen. 
Andra svårigheter kan vara att en av föräldrarna samtidigt blir arbetslös. Dessa händelser 
innebär en kris som också försvårar själva hanteringen av att ha fått barn. Ett annat exempel 
som kan vara relevant för denna studie är när barnet som föds inte är friskt. Ibland har 
familjemedlemmar svårt att omdefiniera sin familj och sina egna roller när något förändras, 
till exempel vid ett barns födelse. Familjen kan stanna upp i sin utveckling och ha svårt att 
komma vidare (Schjødt & Aage Egeland, 1994).  
 

Sammanfattning 
En individ interagerar ständigt med sig själv och andra. Människan har olika roller beroende 
av var denne befinner sig. Vi formar våra roller efter hur vi tror att andra ser på oss, hur de 
vill att vi ska vara samt hur de reagerar på det vi gör. En person kan inneha flera roller. 
Människan är del i ett eller flera system, till exempel familjen. Familjen definieras efter sina 
delar familjemedlemmarna och deras roller inom familjen vilka förändras över tid. Familjen 
påverkas av dess medlemmar såväl som av utifrån kommande faktorer. Denna påverkan 
formar bland annat hur familjen hanterar kriser. Krishantering kan i sin tur leda till 
utveckling. Hur familjen hanterar kriser beror på vad familjemedlemmarna har med sig från 
sin barndom samt vad som händer runt familjen. Vid vissa kriser måste familjen och 
familjemedlemmarnas roller omdefinieras för att familjen skall kunna upprätthållas som 
familj. 
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5. Metod 
Studiens forskningsdesign 
Forskningsdesign handlar enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2004:95) om 
”det viktiga valet av jämförelsepunkter”. Det vill säga; kan de frågor som ställs bli besvarade 
utifrån hur studien läggs upp? Jag har använt mig av en kvalitativ metod i form av intervjuer 
för att försöka förstå hur föräldrarna upplever sin situation. Jag har valt att använda mig av 
intervjuer eftersom jag vill att mina intervjupersoner med egna ord ska berätta hur de upplever 
sin situation. När undersökaren vill förstå situationer utifrån människors erfarenheter och 
deras egen synvinkel är det enligt Kvale (1997) via den kvalitativa intervjun som denna 
förståelse byggs upp. I planeringen och under genomförandet av intervjuerna har jag 
inspirerats av ett fenomenologiskt perspektiv. Detta innebär att jag fokuserar på 
intervjupersonens beskrivning av sin situation och att jag, så gott det går, undviker att låta min 
närvaro och förförståelse påverka hur intervjun avlöper (Larsson, 2005; Kvale, 1997). Det 
handlar om att förstå svaren, deras mening och hur svaren framställs men också om att 
synliggöra det som inte framkommer direkt i svaren (Kvale, 1997). 
 
Studien är beskrivande med en blandning av emic och etic. Det vill säga att studien utgår ifrån 
människans egen beskrivning av sin livsvärld (emic) och att det vetenskapliga perspektivet 
läggs på det insamlade empiriska materialet (etic) (Torbjörn Bildtgård, personlig 
kommunikation, 5 september, 2006). Teorianvändningen är abduktiv vilket innebär en 
blandning mellan att utgå från teorin (deduktivt) i materialinsamlingen och att använda sig av 
empirin som utgångspunkt för att pröva teorin (induktivt). Med ett abduktivt tillvägagångssätt 
menas att teorin används för att förklara de resultat som framkommer i studien utan några 
anspråk på att kunna generalisera dessa (Larsson, 2005). Min tanke var från början att 
situationen dessa föräldrar befinner sig i på något sätt måste påverka familjen eftersom 
familjen blir annorlunda när en annan vuxen har sitt yrkesliv i deras hem och liv. Jag ville 
utgå från en teori som berörde familjemedlemmars samspel och valde därför den symboliska 
interaktionismen. Efter intervjuernas genomförande förstod jag att även systemteori kunde 
hjälpa mig att analysera resultatet. 
 
Jag anser att en kvalitativ metod var relevant för denna studie eftersom jag ville få en 
förståelse för hur föräldrarna upplever sin livssituation. En kvantitativ metod kanske skulle 
passa i en eventuell förlängning av resultaten som framkommit. Till exempel om jag ville ta 
reda på förekomsten av vissa företeelser som uppdagats i denna studie. Genom en enkät 
skulle jag till exempel kunna ta reda på hur många som väljer att dela av sin lägenhet för att få 
en privat sfär.  
 

Urval av intervjupersoner 
Mina urvalskriterier har varit familjer med små barn, som ännu inte fyllt sex år, vilka har 
personlig assistans. Det jag ville studera är när små barn har assistans men jag insåg att det 
skulle bli svårare att hitta föräldrar att intervjua om jag valde en alltför låg ålder. Av det skälet 
valde jag barn till och med sex år eftersom barn under sex år fortfarande kan anses vara 
ganska små. När ett litet barn har personlig assistans har barnet ett stort omsorgsbehov som 
inte går att särskilja från de omsorgsbehov alla små barn har. Med det menar jag att det inte 
går att dela upp omsorgsbehovet i två delar, en del som föräldern utför och en som på grund 
av funktionshindret ingår i assistansen. Därför blir det enligt min erfarenhet ofta så att 
assistenternas arbetsuppgifter även innefattar barnets omsorg i stort. Assistenterna gör ibland 
sådant som föräldrar gör för sina barn oavsett om de har funktionshinder eller inte.  Små barn 
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har ett större omsorgsbehov än äldre barn varför det blir en skillnad i hur den personliga 
assistansen är utformad. I och med att ett barn blir äldre börjar det också frigöra sig från sina 
föräldrar mer och mer och då blir den personliga assistenten en person som bidrar till 
frigörelsen. 
 
I urvalet av mina intervjupersoner var det viktigt vem som ger den personliga assistansen. 
Föräldrar till ett barn som har beviljats personlig assistans har rätt att själva vara anställda och 
utföra insatsen (Regeringens proposition, 1992/93:159). Ett skäl till varför föräldrar väljer att 
vara personliga assistenter åt sina barn är att skydda familjens integritet och för att slippa ha 
främmande människor i sitt hem (Kabell-Kjaer, 2005). Då jag vill undersöka föräldrarnas 
upplevelser av att leva med personlig assistans till sitt barn valde jag att avgränsa deltagarna 
till familjer där någon utomstående är anställd åtminstone några av de beviljade 
assistanstimmarna samt att denne person arbetar med barnet i hemmet.  
 
Det fanns flera möjligheter att styra urvalet av intervjupersoner ur ett genusperspektiv. Ett var 
att försöka hitta föräldrapar där båda ville delta i en intervju, antingen tillsammans eller var 
och en för sig, för att på så sätt se om män och kvinnor upplever situationen på olika sätt. Det 
andra alternativet var att intervjua en förälder från de familjer som ville delta i en intervju. 
Där kunde jag också ha bestämt mig för om jag ville intervjua lika många män som kvinnor. 
Jag valde att låta föräldrarna avgöra hur det skulle bli genom att hålla det öppet. Det visade 
sig i flera av fallen att endast en av föräldrarna ville bli intervjuad. De sa till mig att deras 
partner tyckte det var bra att de ställde upp men att de själva inte ville delta. Eftersom det var 
svårt att få tag i tillräckligt med intervjupersoner fick utfallet bli som det blev, det vill säga en 
man och tre kvinnor.  
 
För att få tag i intervjupersoner kontaktade jag en handikappförening (RBU Stockholm), en 
assistansanordnare (ett brukarkooperativ), en verksamhet inom Handikapp och Habilitering4 
samt två kommuner. Ingen av kommunerna anordnade assistans till något barn under sex år 
varför jag inte kunde få hjälp den vägen. Via handikappföreningen fick jag hjälp att skicka ut 
mitt brev5 till en grupp bestående av ungefär femtio barns föräldrar. Jag vet inte vilka som 
fick detta brev och inte heller hur många av dem som har assistans. Verksamheten inom 
Handikapp och Habilitering samt assistansanordnaren gjorde på liknande sätt. De hjälpte mig 
genom att kontakta familjer via telefon. De informerade om min studie och frågade om de 
fick skicka brevet till dem. De familjer som accepterade att få mitt brev fick det hemskickat 
efter telefonsamtalet. Jag vet inte vilka dessa föräldrar är. Av de cirka sextio familjer som fått 
mitt brev har fyra kontaktat mig. De har själva berättat för mig hur de fått information om min 
studie men det väljer jag av anonymitetsskäl att inte redovisa här. När jag blev uppringd av 
dem som fått brevet och som velat medverka i en intervju har jag varit noggrann med att tala 
om att jag själv lever med personlig assistans till mitt barn och att jag är ledamot i RBU 
Stockholms styrelse. Jag tyckte det var viktigt att de visste det ifall det skulle få dem att inte 
vilja medverka i studien. Ingen av de fyra uttryckte att de såg det som ett hinder för att delta i 
en intervju. En av föräldrarna har jag mött tidigare i något RBU-sammanhang men kände inte 
den personen mer än till namnet och visste inte något om familjens barn och livssituation. 
Övriga tre föräldrar har jag aldrig träffat tidigare.  
 
Esaiasson et al. (2004) menar att risken med att känna intervjupersonen blir att undersökaren 
tar för mycket för givet vilket leder till att intervjun får sämre kvalitet och inte blir lika 
                                                 
4 Handikapp och Habilitering  är en verksamhet inom Stockholms läns landsting som erbjuder råd, stöd och 
behandling för barn, ungdomar samt vuxna med funktionsnedsättning. 
5 Se bilaga 1. 
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djupgående. Det var redan en risk för mig som undersökare eftersom jag lever i samma 
situation som mina intervjupersoner och det var delar av denna livssituation jag ville 
undersöka. Det var något jag var medveten om och som jag försökte tänka på under hela 
studiens genomförande. Det var viktigt för mig som undersökare att även kunna se sådant 
som gick emot mina egna känslor och den förförståelse jag hade. Genom att vara medveten 
om detta kunde jag förhoppningsvis lyfta fram såväl sådant som styrkte och sådant som inte 
styrkte mina egna tankar om ämnet.  
 
Det skulle troligtvis ha varit bra att ha intervjuat en eller två föräldrar till för att få ett bredare 
intervjuunderlag. Det har dock varit svårt att få tag i tillräckligt många intervjupersoner. Jag 
kunde ha försökt vända mig till fler instanser för att få hjälp att kontakta ytterligare familjer 
men det är tidskrävande. Med tanke på att det är väldigt få barn överhuvudtaget som har 
personlig assistans när de är under sex år anser jag att antalet intervjuer får vara tillräckligt.  
 

Insamling av material 
Föräldrarna fick själva välja var och när vi skulle träffas. En av dem kom hem till mig, två av 
dem ville att jag skulle komma hem till dem och en bad mig komma till arbetsplatsen. 
Huruvida platsen för intervjun har påverkat resultatet är svårt att säga. Möjligtvis skulle jag 
försöka undvika att intervjua någon på dennes arbetsplats om jag någon gång gör om en dylik 
intervjustudie. Jag tror att det kan vara lite svårare att slappna av på arbetet. Å andra sidan 
behöver det inte vara så då det är en mer neutral miljö än i hemmet. En annan nackdel var 
dock att vi satt i ett konferensrum där någon sorts fläktsystem lät i bakgrunden varför det var 
lite svårare att transkribera intervjun efteråt.  
 
Intervjuerna har tagit mellan femtiofem och åttiofem minuter. Jag har genomfört 
halvstrukturerade intervjuer och inför intervjuerna förberedde jag en intervjuguide som stöd. 
Under intervjuerna anpassades frågorna efter föräldrarnas berättelser. Jag har försökt se till att 
jag verkligen har förstått vad föräldrarna menar med sina svar. Genom att be dem förtydliga 
vad de menar eller att de ska ge exempel på vad de pratar om hoppas jag att inga missförstånd 
har skett i min tolkning av intervjuerna. Vissa frågor har jag också ställt två gånger6 fast med 
lite olika formulering för att vara säker på att få ett uttömmande svar 
 
En av föräldrarna sa efter intervjun till mig att hon valde att medverka bara för att jag själv 
lever i samma situation varför hon kände att det gjorde det lättare att prata om vissa saker. 
Efter intervjun gav jag mitt telefonnummer och min mejladress till samtliga föräldrar och 
informerade om att de gärna fick kontakta mig om de ville prata om något efter vår träff. En 
av föräldrarna valde att mejla mig efteråt för att försäkra sig om sin anonymitet. Jag svarade 
med ett mejl och upprepade i mejlet den information utifrån de forskningsetiska kraven som 
jag tidigare gett de medverkande både muntligt och skriftligt.  
 
Att intervjua och sedan tolka det som framkommit under intervjuerna har varit svårare än jag 
trodde. Att träning ger färdighet är något jag märkte under intervjuerna. Skillnaden mellan 
första och sista intervjun var stor. För varje intervju blev det lättare och jag kunde se vad jag 
behövde bli bättre på. Det kändes positivt och jag upplevde det som en läroprocess för min 
egen del. Jag har själv transkriberat mina intervjuer och jag valde att skriva ner dem ordagrant 
med alla de småord som yttrades. Även skratt och eventuell gråt skrevs in däremot inte pauser 
vilket jag i efterhand insett kunde ha varit värdefullt att ha med för att förstå vilka frågor som 

                                                 
6 Se bilaga 2. 
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var svårare att svara på och kanske överhuvudtaget att tala om. Eftersom det bara är fyra 
intervjuer jag har gjort tror jag dock att jag kommer ihåg vad som var mer känsligt och vad 
som var lätt att tala om och svara på. Intervjuerna har resulterat i mellan åtta till femton sidor 
text vardera, totalt fyrtiosju sidor.  
 

Bearbetning av materialet 
För att tolka materialet har jag inspirerats av det hermeneutiska tänkandet för att erhålla en 
förståelse för innehållet i de transkriberade intervjuerna. Inom det hermeneutiska synsättet får 
undersökarens förförståelse och kunskap om ämnet en annan betydelse än under själva 
intervjun (Larsson, 2005; Kvale, 1997).  Esaiasson et al. (2004) menar att det inte går att 
förstå delar i texten utan att koppla det till hela textmassans innehåll. Det innebär att forskaren 
först försöker förstå delar av materialet. När denna förståelse uppnåtts används den för att 
tolka hela materialet och när detta har gjorts kan forskaren gå tillbaka till delarna för att 
erhålla en djupare förståelse av sitt empiriska material än vad som kunde göras vid första 
genomgången (Kvale, 1997). 
 
Efter att ha transkriberat intervjuerna har jag läst igenom dem för att få ett samlat grepp om 
det material jag har. Sedan har jag använt mig av det Kvale (1997:184) benämner med ”ad 
hoc” som metod för att försöka analysera mina intervjuer. Jag har använt mig av flera olika 
sätt att se och tolka mitt resultat. Dels har jag letat efter likheter och skillnader i 
intervjupersonernas berättelser. Jag har också försökt se teman genom att skriva in små 
stolpord i marginalerna under genomläsningen för att lätt kunna gå tillbaka och se mönster i 
hela materialet. Efter det har jag klippt och klistrat. Jag har tagit delar av intervjuerna och satt 
ihop dem med varandra för att få en helhet baserad på de teman, likheter och skillnader som 
framstått.  
 
I intervjuerna framträdde vissa teman varav en del har ditt ursprung direkt ifrån de frågor jag 
ställde, till exempel om varför de ansökte om personlig assistans där ett av temana var för 
barnets skull. Vissa teman framträdde snarare utifrån de likheter och skillnader som återfanns 
vid jämförelser mellan de olika intervjupersonernas svar. Det intressanta var att även om det 
fanns skillnader i svaren så knöt de ofta an till samma tema vilket i sin tur har fått namnsätta 
de rubriker som återfinns i resultatredovisningen. Ett tydligt exempel på detta är rubriken 
lägga band på sina känslor. Temat var detsamma men beskrivningen av upplevelserna skiljde 
sig till viss del åt mellan intervjupersonerna. Ett annat exempel är privat område där 
intervjupersonerna har talat om samma ämne på olika sätt fast det inte ställdes någon direkt 
fråga om just detta under intervjun. 
 

Redovisning av materialet 
Under intervjuerna har jag även frågat om relationen med syskon till barnet samt kontakter 
med sjukvården. Detta redovisas dock inte i studien då de svar jag fick inte gav några 
infallsvinklar som hjälpte till att besvara studiens syfte och frågeställningar. Etnicitet är en 
aspekt som jag inte tagit med i resultatet trots att en av föräldrarna ursprungligen kommer från 
ett utomnordiskt land. Jag valde att inte ta med det dels av anonymitetsskäl men framförallt 
eftersom det inte gick att se någon skillnad i de svar jag fick av föräldrarna som kunde bero på 
etnicitet vilket kan bero på att föräldern bott i Sverige i mer än tio år. Resultatet redovisas inte 
heller ur ett genusperspektiv då det inte framträdde några skillnader som kunde kopplas till 
kön.  
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Enligt Esaiasson et al. (2004) skall redovisningen av materialet ske genom referat, citat och 
slutsatser som argumenteras. När jag valt att korta ner citat visar jag det genom att skriva ut 
tre punkter för mindre avkortningar och tre streck för lite längre avsnitt. Tre punkter före eller 
efter ett citat visar att det är uttaget ur en längre mening. Tre streck i ett citat visar att jag tagit 
bort en eller flera hela meningar. Allt enligt boken Svenska skrivregler utgiven av Svenska 
språknämnden (2000). Slutsatserna jag drar utifrån mitt empiriska material redovisas under 
rubriken analys. Intervjucitaten bör enligt Kvale (1997) redovisas i läsbar form för att 
underlätta för läsaren att förstå dess mening. Det transkriberade talspråket har i vissa av de 
redovisade citaten därför ändrats till en mer läslig form utan att innebörden i det som sägs har 
ändrats. För att göra läsningen lättare har jag valt att variera benämningen av de personliga 
assistenterna och personlig assistans och skriver ibland bara assistenten, assistenterna, 
assistans eller assistansen.  
 

Etiska ställningstaganden 
Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning har Vetenskapsrådet (1990) tagit fram 
skriften ”Forskningsetiska principer” som innehåller fyra huvudkrav. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att intervjupersonen skall få information om undersökningens 
syfte, villkor, deltagandets frivillighet, rätten att avbryta sin medverkan samt vad som händer 
med informationen. Samtyckeskravet handlar om att intervjupersonen själv bestämmer om 
och under vilka villkor denne vill medverka i undersökningen. Tystnadsplikt för undersökaren 
och total konfidentialitet för intervjupersonen är vad konfidentialitetskravet handlar om samt 
hur materialet förvaras för att obehöriga ej ska få åtkomst. Nyttjandekravet handlar om att det 
insamlade materialet endast får användas för forskningsändamål. Jag har försökt att följa 
dessa krav noga under hela min studie och vara tydlig med dem gentemot mina 
intervjupersoner. De har fått informationen om detta såväl skriftligt som muntligt. Jag har 
också informerat föräldrarna om att de avskrivna intervjuerna samt de inspelade banden 
förvaras på säker plats endast åtkomlig för mig fram till den 19 januari 2007 eller så snart 
denna uppsats har blivit godkänd och att jag snarast efter detta kommer att förstöra materialet. 
 
Jag vet av erfarenhet att det innebär kris och sorg att få ett barn med funktionshinder. Det går 
även att läsa i litteratur om denna kris och de känslor som barnets födsel kan medföra. Frågan 
jag ställde mig var om min studie skulle innebära olägenheter eller väcka svåra känslor hos 
mina intervjupersoner och om jag då skulle klara av att möta de eventuella känsloyttringar 
detta kunde medföra. Jag tror inte att min studie har orsakat olägenheter för någon i och med 
att föräldrarna själva har kunnat välja om de vill ta kontakt med mig för att delta i en intervju. 
Jag har varit tydlig med att de har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill utan förklaring. 
Min förhoppning är att dessa föräldrar nu efteråt känner att det var meningsfullt även för dem 
själva att delta i intervjun. Kvale (1997) menar att en person som har blivit intervjuad ofta kan 
känna att det var givande även för henne eller honom. Genom att berätta om sig själv och sina 
erfarenheter inför en intresserad lyssnare möjliggörs nya insikter. Jag är inte någon rutinerad 
intervjuare men jag anser mig vara en god lyssnare varför jag hoppas att föräldrarna känner 
sig tillfreds efter intervjun. Vad gäller eventuella känsloyttringar tror jag mig ha varit väl 
förberedd på dessa. Det var en förälder vars sorg kom upp till ytan under vår intervju. Jag 
stängde då av bandspelaren och gav det stöd jag förmådde genom att finnas där och lyssna. 
När föräldern efter en stund kände sig redo att fortsätta satte vi på bandspelaren igen och tog 
vid där vi slutade. Det var förälderns egen önskan att göra så då det var viktigt för denna 
förälder att få dela med sig av sina erfarenheter. 
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet handlar om frågan om jag lyckats undersöka det jag tänkt undersöka (Kvale, 1997). 
Validitet kan definieras på en mängd olika sätt. Jag väljer här att dela upp definitionen av 
validitet i extern och intern sådan. Den interna validiteten handlar om att det teoretiska ska gå 
att jämföra med undersökningens resultat. Extern validitet syftar på resultatets 
generaliserbarhet. Med reliabilitet menas att studien ska vara fri från fel under insamling och 
bearbetning av materialet (Esaiasson et al., 2004). En faktor som påverkar reliabiliteten är hur 
den som utför och analyserar intervjuerna påverkar dess resultat med sin subjektivitet (Kvale, 
1997). För att försöka erhålla en god reliabilitet har jag strävat efter att inte låta mina egna 
erfarenheter påverka för mycket. Jag har i metodkapitlet försökt beskriva mitt 
tillvägagångssätt ordentligt för att läsaren ska kunna få en bild av hur studien har gått till och 
hoppas därmed kunna visa på att jag strävat mot att uppnå en god validitet och reliabilitet. Jag 
vill påstå att de svar mina intervjupersoner har gett mig får anses vara ärligt givna vilket 
stärker studiens reliabilitet. Det kanske kan vara så att det har varit lättare för mina 
intervjupersoner att svara ärligt även på svåra frågor just eftersom de har vetat att jag själv 
lever i samma situation. En nackdel jag känt med min egen förförståelse och det faktum att 
jag lever i samma situation som de intervjuade är att jag troligtvis har varit för rädd att gå 
djupare in på sådana frågor som jag själv upplevt som känsliga. Kanske sådant som jag inte 
har kunnat låta bli att värdera utifrån mitt eget föräldraskap. Inte nödvändigtvis som förälder 
till ett barn med funktionshinder utan snarare att vara just förälder.  
 
Det går inte att generalisera resultat som baserar sig på ett fåtal intervjuer (Esaiasson et al., 
2004). Då jag i min studie endast intervjuat fyra stycken kan jag inte göra några anspråk på att 
dessa resultat ska gå att generalisera till andra familjer som lever med personlig assistans till 
sina barn. Det är dock en ganska liten grupp barn under sex år som har personlig assistans. 
Det är troligt att många av de känslor och erfarenheter som beskrivits av föräldrarna i denna 
studie kan kännas igen av andra familjer som lever med assistans till sina barn. 
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6. Resultat 
Här presenteras de personer jag intervjuat och deras barn samt situation runt insatsen 
personlig assistans. Därefter redovisar jag det som framkommit under intervjuerna uppdelat i 
olika teman. 
 

Presentation av familjerna  
Jag har intervjuat fyra föräldrar vars barn är mellan 2,5 och 5,5 år, en flicka och tre pojkar. De 
har haft personlig assistans mellan ett och drygt fyra år. Samtliga barn har cp-skada med 
diverse tilläggshandikapp som till exempel epilepsi. Tre mammor och en pappa har deltagit i 
var sin intervju. Samtliga föräldrar bor och lever tillsammans med barnets andra förälder. 
Föräldrarna är mellan 35 och 44 år och har mellan ett och tre barn. Två av familjerna bor i 
villa och de andra två bor i lägenhet, samtliga i olika ytterkommuner i Storstockholm.  
 
I min presentation väljer jag att namnge föräldrarna med numret 1, 2, 3 och 4. Eftersom det är 
en sån ojämn fördelning könsmässigt vill jag inte riskera att den man som deltog ska känna 
sig utpekad just för att han är man. Fortsättningsvis skriver jag förälder 1 och så vidare. Vad 
gäller barnen benämner jag dem alla med ordet barn eller barnet. I citaten byter jag ibland ut 
barnens och föräldrarnas namn mot bokstäverna B för barn och F för förälder, såväl den jag 
intervjuat som dennes partner.  
 
Förälder 1 är tjänsteman men för tillfället sjukskriven. Barnet är fem och ett halvt år och är 
det yngsta i syskonskaran. Föräldrarna ansökte om personlig assistans när barnet var nio 
månader.  
 
Förälder 2 är vd för ett företag. Barnet är två och ett halvt år och är det yngsta i syskonskaran. 
Föräldrarna ansökte om personlig assistans när barnet var ett och ett halvt år.  
 
Förälder 3 har tidigare arbetat inom IT-branschen. När barnet fick sin assistans valde 
föräldern att sluta på sitt dåvarande arbete för att istället arbeta som personlig assistent åt sitt 
barn. Barnet är fyra år och ensambarn. Föräldrarna ansökte om personlig assistans när barnet 
var två år.  
 
Förälder 4 studerar men är för närvarande föräldraledig. Barnet är tre år och har ett äldre och 
ett yngre syskon. Föräldrarna ansökte om personlig assistans när barnet var ett år.  
 

Barnomsorg och förvärvsarbete 
Familjernas barnomsorgssituation ser olika ut. Två av barnen är på sin förskola med 
resursperson7, ett av barnen har sin personliga assistans även under den tid barnet är på 
förskolan och ett barn vistas hemma med assistans i väntan på förskoleplats. Även om barnet 
är hemma på dagarna har föräldrarna försökt lösa situationen genom att barnet är med sin 
assistent för att möjliggöra för föräldrarna att arbeta eller studera. Samtliga intervju-föräldrars 

                                                 
7 En resursperson inom barnomsorgen är en person som antingen bara arbetar med det barn som har särskilda 
behov eller utgör en förstärkning i personalgruppen vilket innebär att all personal har ett gemensamt ansvar för 
att ge barnet det extra stöd som behövs. 
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respektive partner förvärvsarbetar. I resultatet fokuseras på den tid som kan benämnas som 
”familjetid”, det vill säga kvällar, nätter och helger. 
 

Barnens stödbehov 
Omfattningen av personlig assistans varierar från några timmar per dag till assistans dygnet 
runt. Samtliga barn behöver ständig övervakning eftersom de ibland får svåra epilepsianfall 
vilket innebär att de kan ha behov av akut medicinering. Ett av barnen har även svårt med sin 
andning och har behov av att andas i syrgasmask med jämna mellanrum. Tre av barnen kan 
äta mat med munnen men två av dem har stora svårigheter med det och ett av barnen kan inte 
alls äta genom munnen. Tre av barnen har gastrostomi8 och får sondnäring via den. Några av 
dem måste ibland få sin näring via sin gastrostomi i väldigt långsam takt eftersom de på grund 
av problem med mage och andning blir väldigt slemmiga och får lätt att kräkas. Risken kan 
annars vara att maten kommer ner i lungorna vilket kan leda till lunginflammation. Ett av 
barnen har ständiga svårigheter med slembildning och måste därför använda en slemsug när 
det samlats för mycket slem i luftvägarna. Flera av barnen blir lätt sjuka och när de blir det är 
de ofta allvarligt sjuka och får många gånger vistas på sjukhus.  
 
Samtliga barn behöver stretching på grund av den spasticitet cp-skadan leder till, ofta behöver 
barnen stretchas flera gånger om dagen. De behöver också träna dagligen efter ett 
träningsprogram som föräldrarna får av barnens sjukgymnast. Det kan till exempel handla om 
att träna huvudbalans eller att träna på att lyfta armarna. Några av barnen kan på grund av sin 
cp-skada inte utföra några viljemässiga rörelser. Inget av barnen kan tala ordentligt utan 
kommunicerar antingen med kroppsliga signaler i form av ljud och miner eller med alternativ 
kommunikation i form av tecken eller olika sorters bilder9. Ofta behöver barnen tillsyn även 
på nätterna då de inte kan röra sig själva i sängen och behöver hjälp att vända sig då och då 
för att inte få ont. 
 
I och med att barnen har stora behov av omsorg och vård krävs ingående kunskap om barnet 
för att kunna tillgodose barnets behov. Det är inte möjligt för en person som inte känner 
barnet väl att ta hand om det. Det är heller inte möjligt för en ensam person, förälder eller 
någon annan, att ta hand om barnet tillsammans med övriga barn i familjen eftersom barnet 
med funktionshinder behöver ständig tillsyn. Det innebär att föräldrarna inte kan be till 
exempel en mor- eller farförälder att ta hand om familjens barn utan att barnet med 
funktionshinder även har sin assistent med. 
 
Familjerna väljer att anordna barnets assistans på olika sätt. Tre av dem hade från början 
kommunen som assistansanordnare men valde efter en tid att byta, antingen till ett privat 
alternativ eller till ett brukarkooperativ. En familj valde annan assistansanordnare än 
kommunen redan från början. Barnen har mellan två och åtta assistenter som arbetar med dem 
utöver föräldrarna som samtliga väljer att själva utföra vissa timmar av barnets assistans. En 
familj har även beviljats korttidsvistelse men de flesta har inga andra LSS-insatser. Däremot 
har ytterligare en familj tidigare haft korttidsvistelse och en annan hade avlösning innan de 
ansökte om assistans. 

                                                 
8 Gastrostomi är enkelt förklarat en knapp som sitter på barnets mage och går rakt in i magsäcken. Genom denna 
gastrostomi kan mat, vätska och medicin ges. Ofta används sondnäring men det är också vanligt förekommande 
att vanlig mat mixas till flytande konsistens så att den kan sprutas in i knappen. 
9 TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation innebär att tecken som liknar de tecken som 
används i teckenspråk eller AKK, bilder som alternativ och kompletterande kommunikation, används som stöd 
för att förstärka och möjliggöra kommunikation. 
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Att ansöka om personlig assistans 

För att klara av vardagen 
För föräldrarna innebär ansökan om stöd ett sätt att få kontroll över livet. Att få ett barn med 
funktionshinder medför en period av sorg och mycket praktiskt arbete runt barnet. Genom att 
få assistans till barnet känner föräldrarna att de får möjlighet att leva ett fungerande familjeliv. 
 

... man kan hitta ett sätt att gå vidare och få chans att leva tillsammans. 
Förälder 3 
 

En förälder uttrycker det som att de kämpade länge innan de insåg att de måste få hjälp. De 
försökte klara sig själva först. Så småningom kände föräldrarna att de inte orkade längre och 
då ansökte de om assistans. 
 

Eftersom vi, då först alltså försökte lösa det mesta själv. Förälder 2 
 
Första tiden med barnet innebär föräldraledighet för föräldrarna. Under den tiden handlar det 
mesta om barnet eftersom det är så litet. Det är inte alltid funktionshindret som står i fokus. 
Några av föräldrarna insåg när föräldraledigheten närmade sig sitt slut att de skulle behöva 
hjälp för att få vardagen att gå ihop. Flera föräldrar menar att det inte fungerar att arbeta utan 
att ha hjälp med barnet. 
  

... när jag skulle tillbaka till jobbet och B skulle börja förskola och hela 
liksom livet skulle omdisponeras. Förälder 4  
 
När F skulle gå tillbaka till jobbet. I början när F gick tillbaka, sådär ett 
par veckor … vi tänkte att det skulle inte gå. Förälder 2 
 

För många barn med funktionshinder blir flera av svårigheterna synliga först efter flera 
månader. Barn med omfattande funktionshinder utvecklas inte i samma takt som andra barn 
och många lär sig aldrig sitta, krypa eller gå. När föräldrarna förstår att deras barn har 
omfattande och bestående funktionshinder innebär detta en vändpunkt för föräldrarna och de 
inser att de behöver stöd. Denna insikt kommer för en del föräldrar ganska tidigt och för andra 
kan det ta längre tid. 
 

…vad pratar ni om. Vi vet inte om något fel ännu. [---] B var mer än sex 
månader i alla fall, innan vi började förstå konsekvenserna. Till och med 
efter det pratade vi, kanske B kan börja gå […] man gick i det här 
tillståndet av hopp.  Förälder 2 

  
Alltså vi har ju förstått alltså, vi fick reda på ganska tidigt, för att vi ville ju 
veta hur svåra skador B hade. Så vi har ju inte levt i nån sorts mörker vad 
det gäller det. Utan vi visste, att det här kommer bli, vi måste ha hjälp. 
Förälder 4  

 
Beslutet att ansöka om personlig assistans beskrivs inte som särskilt svårt. Flera föräldrar 
beskriver att de upplevde en viss skuldkänsla innan de tog beslutet att ansöka om hjälp och 
även under själva ansökningsprocessen. Tanken att man själv borde vara den som tar hand om 
sitt barn fast man inte orkar väcker dessa känslor av skuld.  
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Blandade känslor, eftersom man på ett sätt känner sig befriad, eftersom man 
plötsligt fick några timmar när man känner att man kan andas ut. Man 
behöver inte passa B hela tiden. Men då, känner man sig lite skyldig också. 
B är ju vår (...)  och det är nån annan som ska ta hand om B, det är inte rätt 
heller. Förälder 2 

 
Samtidigt är föräldrarna så uttröttade och slutkörda att de inser att det inte orkar själva utan 
måste ha hjälp. De har ofta väntat in i det längsta med att söka hjälp vilket innebär att den dag 
de väl tar beslutet känner de att det inte finns något annat alternativ. 
 

… man hade svårt att ta till sig det här med assistansen. Men när man väl 
har gjort det så ser man att det, det är det enda sättet att få ett så normalt 
liv som det går. Så känns det. Förälder 4 

 
En av familjerna löste den första tiden med att barnet var på ett boende eftersom de inte kände 
sig redo att ta hem sitt barn när barnet varit flera månaders på sjukhus. Under tiden ansökte de 
om assistans för att kunna ta hem sitt barn. Det var för dem en förutsättning för att kunna ha 
sitt barn hemma. Flera av barnen har omfattande omsorgs- och vårdbehov vilket innebär att 
endast personer som känner barnet väl kan ta hand om det. 
 

Alltså, B är så pass svårt sjuk och handikappad att B inte kan ha en vanlig 
barnvakt. [---] Det är aldrig någon som har kunnat ta hand om B åt oss 
annat än väl inskolade assistenter. Förälder 1 

 

För barnets skull 
Att ansöka om personlig assistans handlar inte bara om att föräldrarna upplever ett 
hjälpbehov. Även barnet är i fokus. Till stor del handlar assistansen om omvårdnad av barnet; 
att sköta personlig hygien, ge mediciner och sondnäring. Andra arbetsuppgifter är att hjälpa 
barnet att kommunicera och tolka dess signaler. Det är också viktigt för föräldrarna att barnet 
genom assistansen får möjlighet att leka och ha roligt precis som andra barn. En förälder 
jämför sitt barn med friska barn i samma ålder och menar att barnet måste få möjlighet att 
leva så vanlig som möjligt. Flera föräldrar menar att assistansen ger deras barn möjlighet att 
få skratta och att leva ett bra liv. 
 

För att komma litegrann i närheten av vad det handlar om att vara fem och 
ett halvt och ha ett vanligt liv liksom. B har ju rätt till att få det vanliga livet 
med massor av lek och bus och skratt så som alla andra fem och ett 
halvtåringar har. [---] Eller så snarlikt det nu går, för det blir ju aldrig som 
ett, som ett vanligt liv men det blir ju mera likt ett vanligt liv när B har 
assistans. Förälder 1 
 

Barnen i denna studie behöver hjälp med i stort sett allting. En förälder berättar att assistenten 
ser till att barnet blir sett eftersom barnet annars bara skulle ligga tyst då barnet inte kan 
påkalla uppmärksamhet. Flera föräldrar menar att assistenten hjälper barnen att finnas och att 
få ta plats. Barnen kan annars inte göra sig hörda och de har svårt att förmedla vad de känner. 
Assistenten finns då där som en länk mellan barnet och omvärlden. 
 

... föra B:s talan och försvara B och hjälpa B att ta för sig också, att få göra 
roliga saker som andra barn gör och så. Förälder 3 
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Att leva med personlig assistans 

Föräldrar får vara föräldrar 
När barnet får personlig assistans innebär det att barnet får mer utrymme i familjen. Barnet får 
möjlighet att vara barn istället för hjälptagare i förhållande till sina föräldrar.  
 

... jag blir ju bara förälder nästan till skillnad från, att bara vara, alltså, 
innan var jag ju bara vårdare. Vi fick ju inte vara föräldrar överhuvudtaget.  
Så när vi fick assistans […] fick vi liksom tillåtelse att vara föräldrar. 
Förälder 4 

 
Samtliga föräldrar menar att assistansen gör det möjligt att få vara ”bara” förälder och att 
slippa tänka på all träning och omvårdnad barnet behöver på grund av sina funktionshinder. 
Föräldrarna kan ägna sig åt samma saker med sitt barn med funktionshinder som med 
eventuella syskon när de vet att assistenterna genom sitt arbete ser till att barnet får sina behov 
tillgodosedda.  
 

Assistenterna ska ju avlasta oss föräldrar så att vi orkar vara mer föräldrar. 
Förälder 3 

 

Ett spänningsfullt förhållande 
I föräldrarnas beskrivningar framstod att det är svårt att leva med assistans. Under 
intervjuerna beskrev flera föräldrar en känsla av att vara kontrollerade när assistenterna 
arbetar i hemmet. De upplevde att hemmet förvandlats till en plats där utomstående ser och 
hör allt. Familjens privatliv är inte längre privat. Föräldrarna är medvetna om att sådant som 
andra familjer kan hålla inom sin familj blir synligt för utomstående. Det beskrivs som 
känslomässigt jobbigt att vara mer eller mindre offentlig inför assistenterna. 
 

Det är frustrerande, att hela tiden ha ögon på sig hur man är, hur ofta man 
byter lakan i sängen, äter man nyttigt eller onyttigt. Hur ofta putsar man 
sina fönster. Sånt där är det ju ingen som bryr sig om hos vanliga föräldrar, 
alltså när barnet går på dagis eller skolan och har kompisar och leker och 
går på fotbollsträning och balett och dans och allt vad det nu kan vara. Det 
är ingen som kommer hem dit och frågar, hur ofta byter ni lakan i 
sängarna. Man har ju folk som ser det konkret. Nu har det varit det där 
mönstret i liksom si och så många dagar, borde dom inte byta. Nej, de säger 
ju inte sånt men man känner att man liksom har en helt annan kontroll på 
sig. Förälder 1 

 
Flera föräldrar beskriver en upplevelse av att ha blivit ifråntagen sitt hem vilket framträder 
som en källa till sorg.  
 

…det är lite extra jobbigt för att man vill vara ifred och så fort man går in i 
köket så är det någon annan utomstående där. Förälder 3 
 
Så, det är fantastiskt att vi har dom, men samtidigt är det otroligt tufft att ha 
nån i huset hela tiden. Det känns som, det är inte vårt hus längre.  Förälder 2 
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Intervjupersonerna återkommer hela tiden till de motstridiga känslor det väcker att leva med 
personlig assistans till sina barn. Föräldrarna är oerhört tacksamma för den hjälp de får och de 
vet att de inte skulle klara sig utan den. De dubbla känslorna beskrivs på sådant sätt att det 
framstår som en inre konflikt för föräldrarna. Den nödvändiga hjälpen ställs emot privatlivet. 
Att vara beroende av hjälp ställs emot integriteten. Tacksamheten ställs emot känslan av att 
inte vilja ha assistenter i sitt hem. Flera av föräldrarna menar att det är svåra känslor som inte 
går att jämka utan de inser att det är som det är och menar att det enda de kan göra är att 
försöka göra det bästa av situationen. 
 

Egentligen vill man ju inte ha assistenter, men man måste. Och vi tycker, 
dom är väldigt värdefulla personer, dom har jätteviktiga jobb. Förälder 3 

 

Lägga band på sina känslor 
Flera föräldrar beskriver att det är svårt att inte kunna slappna av och få vara sig själv i sitt 
hem, de menar att de inte kan vara sig själva helt. Föräldrarna undviker att bråka och att prata 
om saker i närheten av assistenterna. Antingen går de undan, till en annan våning eller ett 
annat rum, för att tala med varandra eller väljer att inte tala med varandra alls så länge 
assistenten är kvar i hemmet.  
  

Jag vet varje gång jag kommer hem, nu är det någon annan här. Man kan 
inte ha, det är väldigt svårt att ha privata diskussioner eller argumentera 
med varandra. Förälder 2 

 
Flera av föräldrarna berättar att de väljer att vänta med känsloyttringar av alla de slag till dess 
att assistenterna har gått hem. Det är inte bara trötthet, ilska eller ledsenhet som är svårt att 
visa inför assistenterna. Även att visa glädje eller att kramas och pussas upplevs som svårt när 
assistenterna är i hemmet.  En känsla av att sätta på en mask inför assistenterna beskrivs, att 
hela tiden tänka på att vara social och trevlig för att få assistenterna att trivas. 
 

Och man känner att man måste hålla upp nån sorts mask så här, och man 
vill ju att assistenterna ska trivas när, det känns att man vill vara trevlig och 
man ska kunna småprata lite och kunna svara på alla frågor. Men ibland 
känner man ju sig inte riktigt kapabel, man kanske känner sig jätterisig och 
bara vill stänga in sig nånstans. Förälder 3 
 
Det är samma sak med glädjeyttringar och sånt också att, det blir lite, ja lite 
dämpat. Förälder 1 

 
Känslan av att gå på spänn hela tiden när de personliga assistenterna är i hemmet beskrivs 
flera gånger under intervjuerna. Vetskapen om att det är en ytterligare person i hemmet gör att 
det är svårt att känna sig bekväm. Bara att göra allt det vardagliga är svårare för några av 
föräldrarna. De menar att de är spända även när de står och diskar eller gör andra husliga 
saker i sitt hem. Flera av föräldrarna säger att de lägger locket på tills dess att de personliga 
assistenterna har gått därifrån.  
 

... då går luften ur både mig och F. Då vill vi bara vara ifred, det vill säga 
inte ens med varandra. Förälder 1 
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En av föräldrarna ger dock en bild av att verkligen kunna vara sig själv och menar att det är 
familjens hem och där måste de få vara sig själva. 
 

Och det brukar vi också försöka säga till assistenterna att dom måste 
acceptera som, assistent, till exempel att F och jag bråkar. Och vi kan bråka 
så stickorna ryker och skrika och gapa. Och som assistent får man ju liksom 
inte känna sig obekväm i den situationen, för det, detta är ju vårt hem och vi 
har rätt att göra det här. Förälder 4 

 

Hänsyn till varandra 
Det är svårt för föräldrarna att prata med de personliga assistenterna om sådana saker som att 
föräldrarna känner sig trötta och inte orkar vara sociala vid alla tillfällen. Genomgående 
framkommer en tydlig känsla av rädsla att förlora barnets personliga assistenter som familjen 
trivs med. Att få barnets personliga assistenter att trivas i sitt arbete är därför väldigt viktigt 
för föräldrarna och innebär att föräldrarna försöker vara mycket hänsynstagande. 
 

... det är väldigt känsligt eftersom man inte vill skapa en dålig relation till 
dem. Förälder 2 

 
Samtidigt finns en önskan hos föräldrarna att det ska finnas en ömsesidig förståelse för 
varandra. Föräldrarna är medvetna om att det är en väldigt speciell arbetssituation för 
assistenterna och försöker ta hänsyn till detta men vill också att assistenterna ska förstå och ta 
hänsyn till att det även är en svår situation för familjen. 
 

Dom respekterar att detta är vårt hem och vi respekterar att detta är deras 
arbetsplats. Förälder 4 

 
Samtliga föräldrar beskriver att det blivit lättare med tiden. Från början var tanken på att leva 
med assistans svår att vänja sig vid, något som dock setts som nödvändigt på grund av den 
livssituation som ett barn med funktionshinder medför. När assistenterna så småningom 
kommer in i hemmet är det ännu en ny livssituation att vänja sig vid. Den första tiden med 
assistenter är svårast eftersom det krävs en inkörningsperiod såväl för familjen som för 
assistenterna. Med tiden blir det även lättare att ta in nya assistenter i hemmet. 
 

Det är jättetufft men att, hur det än är så vänjer man sig så sakteliga på nåt 
sätt. Förälder 3 

 

Privat område 
För att orka leva med assistans känner föräldrarna att de behöver ha en del av familjelivet som 
är ”assistentfri”. Samtliga föräldrar tar upp måltider som ett tillfälle där familjen sätter en 
gräns mellan familjeliv och assistans. Om barnet äter tillsammans med familjen är assistenten 
med vid bordet för att hjälpa barnet men assistenten äter inte samtidigt.  
 

…dom äter inte med oss. Alltså, på nåt vis måste man ju också hålla en 
distans. Förälder 4 
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En familj väljer att låta middagen vara en stund för föräldrarna att umgås med barnets syskon 
i lugn och ro eftersom barnet med funktionshinder har svårt att äta med munnen och därför får 
sin mat via sin gastrostomi.  
 

... B får leka istället när vi äter middag och med andra ord vara med 
assistenterna då. Förälder 1 

 
Några familjer väljer att dela upp sitt hem i två delar för att få en plats i hemmet där 
föräldrarna kan slappna av och vara sig själva. En del som är ”offentlig” där assistenterna får 
vara. En del som blir privat där familjen får vara ifred. Barnet får också vara där tillsammans 
med föräldrarna men då utan assistent.  
 

…kan gå undan… Vi har sagt till det, att det är privat område så dit 
kommer inte assistenterna.  Förälder 3 

 
De familjer som inte satt upp en direkt fysisk gräns uttrycker ändå en önskan om att de skulle 
kunna göra det. De menar att deras hem inte är utformat så att det fungerar men om det hade 
gått skulle de velat ha en mer privat del av hemmet. 
 

Huset är ju inte större än så och B har ingen egen del i det här huset utan B 
umgås i vardagsrummet och köket där vi umgås. Förälder 4 
 

En av föräldrarna menar att även om hemmet inte är utformat så att barnet och assistenterna 
kan ha en egen del så har barnet trots allt ett eget rum där de kan vara. Föräldern tycker att det 
skulle vara skönt att få ha köket eller vardagsrummet ifred ibland och kunna veta att barnet 
har det bra med sin assistent i sitt rum. På detta sätt känner föräldern att det troligtvis skulle 
bli lättare att slappna av mer i sitt hem. 

 
Vi försöker uppmuntra så mycket som möjligt att det finns en fysisk gräns 
också. Förälder 2 

 

Föräldrarnas relation 
Föräldrarnas relation var ett tema som berördes i begränsad omfattning under intervjun. 
Svaren handlade mest om det merarbete som föräldrarna beskriver att de har på grund av 
barnets funktionshinder. Assistansen innebär en hel del arbete för föräldrarna oavsett hur de 
har valt att anordna sin assistans. Det är olika frågor som måste diskuteras och beslutas om. 
Att prata om assistansen tar en stor del av föräldrarnas tid och föräldrarna beskriver att det har 
en negativ påverkan på förhållandet. Flera föräldrar menar att de inte har tid eller ork att prata 
med varandra om annat än det som rör barnet. 
 

Och så till slut vill man ju bara kräkas på varann, för att, ja, vi har ju bara 
tråkiga saker att prata med varann om. Förälder 3 

 

Kontakt med andra 
Flera av familjerna upplever att assistansen utgör en begränsning av det sociala livet. De 
känner att det är svårt att bjuda hem folk och att de skäms lite inför andra för att de inte orkar 
ta hand om sitt barn själva.  
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... kanske dom tänker, varför kan dom inte ta hand om B själv. Förälder 2 
 
Föräldrarna känner att de personliga assistenterna inte blir accepterade som yrkespersoner 
som är till för att hjälpa barnet på grund av dess funktionshinder.  
 

Dom tror att, dom förstår liksom inte att assistenterna är B:s öron och ögon 
och armar och ben, utan dom ser dom bara som, lite mer som barnvakter. 
Och så fungerar det ju inte. Förälder 4 

 
Att åka hem till släkt och vänner upplevs som ännu svårare. Antingen väljer föräldrarna att 
åka utan personlig assistent och föräldrarna tar då själva hand om barnet eller så lämnar de sitt 
barn hemma med sin assistent och åker själva med eventuella syskon. Föräldrarna menar att 
de ofta väljer att lämna barn och assistent hemma av hänsyn till dem de ska hem till. Det 
känns svårt att ha med sig ytterligare en person hem till sina anhöriga eller vänner, föräldrarna 
vill inte belasta värdarna. 
 

... man har en extraperson som på något sätt inte är bjuden. Jag tror att det 
har att göra med att man känner nån form av kränkning mot nån annan i 
kretsen. Det är som att ha, om jag skulle sitta och prata med dig nu och det 
var nån som sa, jamen jag bara sitter med och lyssnar. [---] Om man har 
privata stunder så, man vill inte dela dom med nån som är utanför. Förälder 2 

 
Det kan vara svårt att umgås med släkt och vänner när barnet har assistans men det är inte 
bara assistansen som försvårar kontakten med andra. Även barnets funktionshinder kan 
medföra svårigheter att träffa släkt och vänner. Flera av föräldrarna beskriver att det ibland 
kan vara svårt att veta om det minskade sociala umgänget beror på assistansen eller barnets 
funktionshinder.  
 

Vi träffar ju inte släkt och vänner lika ofta sen B föddes som vi gjorde förut. 
Å vi hade träffat dem oftare om B inte var handikappad. Om vi sen träffar 
dem mindre för att vi har assistans, det vet jag inte utan det är nog, nej, det 
går nog på ett ut. Förälder 1 
 

En av familjerna har en mer avslappnad relation till släkt och vänner. Barnets assistenter 
framstår som mera självklara aktörer i den sociala gemenskapen. 
 

… om B ska följa med så följer assistenten med och då är det liksom aldrig 
nån som, utan vi har kommit mer dit att vi behöver inte ens säga det. […] 
det är ett ganska naturligt förhållande. Förälder 4 

 

Att tänka sig livet utan assistans 
Frågan om vad föräldrarna tror det skulle innebära för dem om de inte hade assistans väckte 
starka känslor och föräldrarna blev väldigt engagerade i sina svar. En förälder höjde rösten 
och en annan uttryckte det som att denne gärna ville tala med berörda politiker om det skulle 
komma på tal. Flera av föräldrarna beskrev att konsekvensen av att inte ha assistans till barnet 
skulle bli att de fick låta sitt barn bo på institution istället. Det var till och med svårt att pröva 
tanken på att inte ha assistans till barnet. Samtliga föräldrar gav en bild av att tillvaron skulle 
rasa utan assistans. Om assistansen togs bort skulle familjernas förutsättningar för att klara av 
vardagen minska drastiskt. 
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Förmodligen skulle det bli så att vi kör slut på oss totalt, hela familjen, vi 
skulle förmodligen separera, barnen skulle spåra ur och bli värstingar. B 
skulle hamna på institution så småningom och vi skulle försöka glömma 
bort B då för att vi inte orkar med. Förälder 1 

 
Känslan inför tanken om att inte ha assistans till barnet beskrivs med metaforer om världen, 
någonting stort.  
 

Alltså, att om vi inte hade haft assistans då hade vi varit tvungna att lämna 
bort B. Och det är verkligen det hemskaste i hela världen som jag kan tänka 
mig för våran familj, för mig. Förälder 3 

 
Det finns, det finns inte på världskartan, det skulle aldrig fungera. Förälder 1 

 
Flera föräldrar menar att personlig assistans är den bästa lösningen på situationen trots allt det 
svåra det innebär att leva med personlig assistans. Alternativet att personlig assistans inte 
skulle finnas är någonting som inte ens går att tänka sig.  
 

... trots dom saker som man identifierar som negativa… Slutsatsen är den 
att det är jättejättebra. Det är mycket bättre med assistenter än utan för 
utan,  vi vill inte fundera på det. Förälder 2 

 
Jag vågar nästan inte tänka den tanken. Förälder 4 

 

Sammanfattning 
Det är med dubbla känslor föräldrarna i denna studie beskriver hur de tycker att det är att leva 
med assistans till sitt funktionshindrade barn. Känslan av att vara tacksam för den hjälp de får 
eftersom de vet att de inte skulle orka utan hjälp dominerar samtidigt som det upplevs som en 
svår situation när ens hem förvandlas till arbetsplats för någon eller några. Att behöva ta 
hänsyn till dessa utomstående personer som kommer in i familjens liv tar på krafterna. 
Samtidigt upplevs det som positivt att assistansen också gör det möjligt att få vara bara 
förälder till sitt barn. Familjerna väljer att ha olika gränser mellan familj och assistent. Det 
kan till exempel handla om fysiska gränser i hemmet där assistenten inte har tillträde till vissa 
delar i hemmet.  
 
Att ha assistans till sitt barn påverkar relationerna inom familjen men även kontakten med 
anhöriga och vänner. Dessa föräldrar lever med en känsla av otillräcklighet då de inte orkar ta 
hand om sitt barn själva. Den känslan har de inför sig själva men även inför andra vilket leder 
till att föräldrarna ibland väljer att umgås med släkt och vänner utan assistent till barnet. Detta 
görs också av hänsyn till andra eftersom föräldrarna känner att de inte vill belasta släkt och 
vänner de blir hembjudna till genom att ha med sig ytterligare en person. Det är dock inte bara 
assistansen som medför denna begränsning. Barnets funktionshinder utgör också det en 
påverkan på det sociala umgänget och det kan ibland vara svårt för föräldrarna att veta om det 
är assistansen eller barnets funktionshinder som påverkar. Tanken på att inte ha assistans till 
sitt barn beskrivs som svår. Föräldrarna säger att de inte skulle överleva som familj utan det 
stödet då det enligt föräldrarna trots allt är den personliga assistansen som gör det möjligt för 
dem att leva tillsammans. 
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7. Analys 
Studien handlar om familjer som har fått ett barn med funktionshinder som är av den 
omfattning att barnet har behov av personlig assistans vilket innebär att en stor del av 
familjelivet innefattar en utomstående vuxen. I detta avsnitt kommer studiens resultat att 
jämföras med resultat som presenterats ifrån tidigare forskning samt analyseras med hjälp av 
de teoretiska perspektiven.  
 

Familjen innan assistansen 
När en familj väntar tillökning finns hos de blivande föräldrarna en tanke om hur livet ska te 
sig efter barnets ankomst. Föräldrarna har förväntningar på sig själva i sitt kommande 
föräldraskap och de har även förväntningar på det barn de väntar. Rollerna i en familj med 
barn är ofta i förväg definierade och bilden av familjens framtid är i stora drag uppmålad i 
tanken. Fyhr (2002) skriver om denna drömbild som föräldrarna har innan barnet föds, den 
drömbild som går i kras när barnet föds med funktionshinder. En familj genomgår normalt en 
del kriser i den meningen att saker händer som leder till utveckling för familjen. Ett exempel 
på en sådan kris är när ett par får barn och deras parförhållande ska utvecklas och även 
inrymma föräldraskap. Om barnet dessutom föds med funktionshinder blir denna kris dubbel 
och kan därför försvåras (Schjødt & Aage Egeland, 1994).  
 

Familjens anpassning 
För att hantera den kris som ett barn med funktionshinder innebär och anpassa familjen efter 
den nya livssituationen har familjerna i denna studie valt att ansöka om personlig assistans till 
barnet. Resultatet i studien visar att föräldrarna i likhet med vad tidigare forskning visar, 
(Bernehäll Claesson, 2004; Selander, 2003) menar att de har försökt att klara sig utan hjälp så 
länge som möjligt men så småningom har de nått insikten om att de behöver hjälp. 
Föräldrarna beskriver att de känt skuldkänslor eftersom någon annan ska ta hand om barnen 
(Bernehäll Claesson, 2004; Gustavsson, 1995). Att leva med assistans blir utöver barnets 
funktionshinder ytterligare en faktor som familjen måste anpassa sig till eftersom detta 
medför en ny situation för familjen som påverkar familjens sammansättning och roller. 
 
Många aspekter av livet påverkas av att leva med assistans till sitt barn. Föräldrarnas svar vid 
intervjuerna handlar inte alltid enbart om assistansen utan även om barnet och dess 
funktionshinder. Ibland verkar det vara svårt för föräldrarna att skilja på om känslorna de 
beskriver beror på barnet eller assistansen. Det framkommer i resultatet att föräldrarna är 
medvetna om barnets och familjens behov av personlig assistans även om de har motstridiga 
känslor inför att ta emot den. Precis som i tidigare forskning går det att konstatera att 
föräldrarna i den här studien beskriver en dubbelhet i sina upplevelser av att leva med 
assistans. Föräldrarna berättar att det är svårt för dem att slappna av och vara sig själva när 
barnets assistent finns i hemmet. Detta stämmer väl med tidigare forskning som visar att 
familjer ofta upplever det faktum att deras hem förvandlats till en arbetsplats som hotande 
mot familjens integritet (Larsson, 2002; Stenhammar et al. 2005). Samtidigt beskriver flera 
föräldrar att det är assistansen som möjliggör för familjen att orka ”leva livet” precis som 
Stenhammar et al. (2005) skriver om. Trots de svårigheter som föräldrarna beskriver är tanken 
på att inte ha assistans till sitt barn något som leder till en känsla av katastrof för föräldrarna i 
studien.  
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Familjen utifrån de teoretiska perspektiven 
Vad är det som gör att det är svårt att ta emot assistans? Vad beror de motstridiga känslorna 
av att leva med assistans på? Vari ligger svårigheten och hur gör dessa familjer för att hantera 
detta? Svaren på dessa frågor kan tänkas ligga i vad som händer med familjen när barnet har 
personlig assistans. Familjen är ett system som definieras av sina medlemmar vilket i de flesta 
fall innebär mamma och/eller pappa och barn. Interaktionen mellan familjemedlemmarna är 
unik inom varje familj. Vi har ständigt förväntningar på oss själva och vårt beteende såväl 
från oss själva som från andra. Vi agerar utifrån hur vi uppfattar och tolkar dessa 
förväntningar i olika situationer och det finns normer och regler för hur vi beter oss. När en 
familj tar emot assistenter blir förväntningarna annorlunda och rollerna inom familjen måste 
anpassas och omdefinieras. Utifrån den symboliska interaktionismen (Trost & Levin, 1996) 
och det systemteoretiska perspektivet (Schjødt & Aage Egeland, 1994) handlar det om att 
rollerna och interaktionen inom familjen blir annorlunda och på något sätt blir assistenten 
definierad som en del av systemet eftersom han eller hon blir delaktig i den unika interaktion 
som skiljer en familj från andra.  
 
Analysen utifrån de teoretiska perspektiven kommer nedan att delas upp i två delar vilka 
handlar om vad som händer med familjen när de lever med assistans samt hur assistansen 
hanteras av familjen. 
 

Vad händer med familjen? 
Roll, förväntningar och interaktion är tre teoretiska begrepp som är centrala för vad som 
händer i en familj som lever med personlig assistans. När familjen tar emot assistans 
förändras rollfördelningen i familjen. Förändrade roller leder till nya förväntningar som 
påverkar familjens interaktion. Det sker oavsett om föräldrarna är öppna för förändringar eller 
inte. I denna del av analysen beskrivs varje roll för sig. De roller som är aktuella för studien 
är: barnet med funktionshinder, mamma, pappa samt betydelsefulla andra (släkt och vänner). I 
analysen förutsätts att den personliga assistenten är en utifrån kommande person. Syskonens 
roll tas inte upp i analysen då de inte varit föremål för denna studie.  
 

Barn 
När ett litet barn får assistans utökas barnets nära umgänge med vuxna från att i huvudsak 
endast omfatta mamma och pappa till att även omfatta en eller flera andra vuxna, det vill säga 
assistenterna. Hur det påverkar barnet har inte tagits upp i denna studie men barnets roll 
gentemot andra blir troligtvis förändrad eftersom barnet är beroende av en vuxens hjälp i stort 
sett hela tiden. De förväntningar som normalt finns på barnet har blivit annorlunda dels på 
grund av barnets funktionshinder men även till följd av assistansen. Det som troligtvis blir 
mycket annorlunda är barnets interaktion med andra och vice versa. Barnet kan inte ha en 
direkt kontakt med andra utan assistenten utgör ett mellanled och förmedlar det samspel som 
sker mellan barnet och dess förälder eller någon annan. Risken blir att barnet vänjer sig vid 
denna sorts interaktion med andra och förlorar förmågan att själv ha en direkt kontakt med 
andra vilket annars kanske skulle vara möjligt längre fram i barnets liv.  
 

Mamma och pappa 
Föräldrar har ofta nära kontakt med sitt barn såväl kroppsligt som mentalt. När barnet har 
assistans kommer en annan vuxen ivägen för denna nära kontakt. Assistenten blir som en 
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kapsel vari barnet befinner sig och allt som sker med barnet måste tränga igenom kapselns 
yta. Barnen i studien har omfattande fysiska omvårdnadsbehov. Varje barn har behov av att 
assistenten är i direkt närhet för att hela tiden kunna se hur barnet mår och vad barnet 
behöver. Föräldrarna kommer vare sig de vill eller inte längre ifrån sitt barn när barnet har 
assistans. Detta påverkar föräldraskapet på olika sätt samtidigt som det också är assistansen 
som möjliggör relationen förälder och barn då föräldrarna annars i huvudsak skulle få agera 
vårdare på grund av barnets funktionshinder.  
 
Figur 1 åskådliggör en paradoxal situation där assistenten som möjliggör för föräldrarna att 
vara föräldrar samtidigt också utgör ett hinder för föräldrarnas direkta kontakt med barnet.  
 

 
Figur 1: Modell för beskrivning av familjen med och utan personlig assistent. 
 
I ett linjärt seende kommer även föräldrarna längre ifrån varandra. När ett par får barn utgör 
barnet oundvikligen en förändring i föräldrarnas relation. Familjen anpassar sig dock oftast 
och föräldrarna hittar nya sätt att hålla liv i sin relation. Med relation menas här den 
kommunikation föräldrarna har sinsemellan med eller utan barnet närvarande. Oavsett om 
assistenten finns i direkt närhet eller befinner sig i ett annat rum upplever föräldrarna i studien 
att de blir kontrollerade och de känner sig lika offentliga i sitt hem som ute i samhällslivet. 
Föräldrarna har inte, till skillnad från de flesta andra, möjlighet att slippa ifrån andras 
förväntningar på sitt beteende i hemmet, de får den friheten begränsad eftersom en eller flera 
andra vuxna har deras hem som arbetsplats. Enligt Jacobsson (2002) blir människor som är 
beroende av andras hjälp duktiga på att läsa av dem som hjälper och agera utifrån hur de 
uppfattar dem. Detta betyder att föräldrarna som lever med assistans till sina barn inte heller 
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kan slappna av att tolka andra när de kommer hem. Det stämmer väl med studiens resultat där 
föräldrarna menar att de försöker ta hänsyn till assistenterna eftersom de vill att de ska trivas i 
sitt arbete och stanna kvar. 
 
Föräldrarna i studien menar att de ”lägger locket på” när assistenten finns i hemmet. De pratar 
inte med varandra på samma sätt som vanligt och de låter alla sorters känsloyttringar mer eller 
mindre utebli. Den interaktion som för det första har blivit annorlunda på grund av assistansen 
begränsas också av att föräldrarna inte klarar av att vara sig själva när assistenterna arbetar. 
Familjen har inte bara en interaktion som skiljer sig från andra familjer utan de har en delad 
interaktion, en med assistans och en utan. Frågan är om den interaktion som sker när 
assistenten gått hem kan ses som ”normal”. En av föräldrarna menar att luften går ur när 
assistenten gått hem och att föräldrarna inte ens orkar med varandra då. De tillfällen när 
föräldrarna skulle kunna slappna av, vara sig själva och låta eventuella känsloyttringar 
komma upp till ytan blir till viss del tillintetgjorda på grund av den anspänning föräldrarna 
upplever när assistenten arbetar. En annan aspekt som inte får glömmas bort är att barnen i 
studien är i behov av ständig tillsyn vilket innebär att när assistenterna inte arbetar ligger 
tillsynsansvaret på föräldrarna vilket även det kan ses som en anledning till att inte orka med 
varandra.  
 
Föräldrarna i studien beskriver att de lever med skuldkänslor eftersom någon annan tar hand 
om deras barn. Skuldkänslorna riktas såväl mot dem själva som mot barnet ifråga samt 
gentemot släkt, vänner och de personliga assistenterna. Att få ett barn med omfattande 
funktionshinder som har behov av personlig assistans strider mot de förväntningar föräldrarna 
hade på sitt kommande föräldraskap. Skuldkänslorna har troligtvis sitt ursprung i dessa 
förväntningar och den besvikelse den nya situationen leder till. Att orka vidare i ett 
förhållande där båda parter tyngs av skuldkänslor kan inte vara lätt vilket kan tolkas vara en 
förklaring till att studien inte gav särskilt rika svar på hur assistansen påverkar förhållandet 
mellan föräldrarna. 
 

Betydelsefulla andra 
Att vara en familj med barn innebär att ha kontakt med andra i olika sammanhang där 
familjen är central. Till exempel i umgänge med far- och morföräldrar men även med vänner 
som kanske även de är barnfamiljer. Det ska gå att umgås på lika villkor där de vuxna kan 
slappna av och prata med varandra medan barnen leker och sköter sig själva till stor del. 
Föräldrarna slänger ett öga på barnen ibland och behöver lite då och då gå in och hjälpa till i 
diverse situationer. Även små barn roar sig själva ganska bra om det finns några leksaker och 
andra barn i närheten. Riktigt så idylliskt blir det dock inte när barnet är svårt funktionshindrat 
och framförallt inte när barnet har personlig assistans. När familjen träffar mor- och 
farföräldrar vill den äldre generationen ofta pyssla om sina barnbarn och kanske ge dem något 
gott, något som inte går så bra när barnen har svårigheter med att inta föda. Relationerna blir 
påverkade på liknande sätt som föräldrarnas relation till barnet (se figur 2). Studiens resultat 
visar att det är svårt för föräldrarna att veta hur de ska förhålla sig till assistenterna och vilken 
relation de ska ha. Assistenterna kommer nära inpå familjen samtidigt som familjen vill värna 
om sin integritet. Samma svårighet finns troligtvis i umgänget med andra och släkt och vänner 
har än svårare att veta hur de ska förhålla sig till såväl assistenten som barnet. Även här läggs 
sannolikt locket på och umgänget blir inte detsamma när assistenten är med. 
 
Under intervjuerna berättade flera föräldrar om sin känsla av att assistenterna inte ses som 
yrkespersoner utan att släkt och vänner ser assistenterna som barnvakter. Rollerna är oklara 
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och därmed också de förväntningar som finns. Att föräldrarna tar upp detta med att släkt och 
vänner inte accepterar assistenternas roll kan även ha att göra med föräldrarnas förväntningar 
på sig själva. Frågan detta väcker är om också föräldrarna har svårt att acceptera 
assistenternas roll. Kanske föräldrarna ibland väljer att definiera assistenten som en barnvakt 
vilket skulle kunna tolkas vara ett sätt att hantera svårigheterna med att leva med assistans. 
Däremot blir konsekvensen att det istället känns skamfyllt att ha assistans till barnet eftersom 
det vanligtvis inte är så att familjer har barnvakt i stort sett flera timmar varje dag. Föräldrarna 
måste själva bli klara med rollerna och vad assistansen är till för innan de kan förmedla detta 
till släkt och vänner för att de ska förstå yrkesrollen. Om sedan föräldrarna kan känna att 
assistenten ses som en professionell yrkesperson blir det antagligen mer accepterat att ha 
assistans åt sitt barn. Om släkt och vänner förstod assistentens roll skulle även föräldrarna 
kunna känna att förväntningarna på dem som föräldrar vore annorlunda vilket i sin tur skulle 
underlätta de skuldkänslor föräldrarna beskriver att de har på grund av att någon annan tar 
hand om deras barn. 
 

Hur hanteras assistansen – exkludering eller inkludering? 
I resultatet går att urskilja olika strategier föräldrarna använder sig av för att hantera 
situationen vilka också får olika konsekvenser. Det kan illustreras i form av en schematisk 
bild där föräldrarnas sätt att hantera sin livssituation kan ritas upp på en skala där 
ytterligheterna, det vill säga strategi ett och två, ligger i varsin ände. Samtliga föräldrar som 
deltagit i studien ligger någonstans på denna linje, ingen ligger dock längst ute på någon kant. 
 
( Strategi 1 )   ( Mellanliggande strategier med en varierad kombination av 1 och 2 )   ( Strategi 2 ) 
          ↓                     ↓                                  ↓                                    ↓                   ↓   
 

Figur 2: Strategier för att hantera assistansen. 
 
Ytterligheterna handlar om: 
 

• att genom strategi 1 motverka rollförändring genom att utesluta den personliga 
assistenten i olika familjesammanhang samt i umgänget med andra. Det är egentligen 
bara assistenten de vill utesluta men konsekvensen blir att även barnet blir uteslutet. 

 
• att genom strategi 2 inkludera den personliga assistenten och på detta sätt möjliggöra 

en anpassning som strävar mot att rollerna ska vara så lika de förväntade som möjligt. 
Barnet är en självklar del i familjen men konsekvensen blir att assistenten blir delaktig 
i familjens unika interaktion och även en del av familjen. 

 
Här kommer med hjälp av de teoretiska perspektiven en djupare analys av varje strategi: 
 

Strategi 1 - exkludering 
Föräldrarna har inte förmåga att förändra familjens sammansättning och de roller som följer 
därav utan hanterar situationen genom att sträva efter att familjen ska vara sig så lik som 
möjligt som det skulle ha sett ut utan funktionshindrat barn och assistans. Konsekvensen blir 
att barnet blir exkluderat vilket för föräldrarna troligtvis ses som en mindre negativ påverkan 
för familjen än att assistenterna ska bli inkluderade i familjen. Familjen strävar efter att 
kvarhålla sin unika interaktion mellan familjemedlemmarna utan att släppa in assistenterna 
genom att inte låta dem vara delaktiga i denna interaktion. Genom att applicera systemteori 
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(Schjødt & Aage Egeland, 1994) på familjer som använder sig av denna strategi kan de ses 
som mindre utvecklingsbenägna och mottagliga för yttre feedback. Det kan handla om 
bristande förmåga att hantera den förändring som sker när barnet får personlig assistans. En 
konsekvens är att risken blir att familjens fortsatta överlevnad försvåras när rollerna inte blir 
omdefinierade eftersom oklara roller även innebär oklara förväntningar.  
 

Strategi 2 - inkludering 
Det viktigaste för föräldrarna är att sträva mot att rollerna ska bli så lika de förväntade som 
möjligt. Den bild de hade innan barnet föddes om hur livet skulle te sig är målet och det är 
assistansen som möjliggör för familjen att nå dit. Barnet ska få vara så mycket barn som 
möjligt och föräldrarna ska vara föräldrar. En tolkning kan vara att föräldrarna är klara med 
vilka förväntningar de har på sig själva i sitt föräldraskap och vilka förväntningar de har på 
sitt barn. Assistenterna blir definierade som del av systemet och blir även delaktiga i den 
unika interaktion som sker inom familjen. Familjer som använder sig av denna strategi kan 
utifrån systemteori (Schjødt & Aage Egeland, 1994) ses som mer utvecklingsbenägna, de 
anpassar sig till den nya strukturella situation som uppstått för att säkerställa familjens 
överlevnad.  
 

Situationsanpassade strategier 
Resultatet visar att familjerna i studien tenderar att använda sig mer eller mindre av båda 
dessa strategier. Det verkar ibland vara en situationsbunden anpassning eftersom resultatet 
visar att flera familjer väljer att hantera assistansen i hemmet och inom familjen på ett sätt 
(strategi 2)  men i umgänget med andra på ett annat sätt (strategi 1). 
 
En av föräldrarna ger en bild av att i huvudsak använda sig av strategi två. För den familjen 
blir assistenten en naturlig del av familjeliv såväl som i umgänge med andra eftersom det är 
vad barnet direkt och familjen indirekt behöver. Några familjer verkar luta mer åt strategi ett. 
De delar av sitt hem så att föräldrarna kan gå undan vilket till viss del överensstämmer med 
tidigare forskning som visar att familjer som har nattassistans ofta gör så (Stenhammar et al. 
2005). Samtliga familjer menar dock att de sätter en gräns mellan familj och assistent vid 
måltiderna vilket visar att ingen av familjerna i studien använder sig av bara en strategi. 
 

Sammanfattning 
Den symboliska interaktionismen samt systemteorin hjälper oss att förstå vad som händer när 
en familj lever med personlig assistans till sitt/sina barn. Familjen blir påverkad när den tar 
emot personlig assistans, rollerna blir annorlunda och de förväntningar som finns såväl från 
föräldrarna själva som från utomstående blir inte infriade. Relationerna inom familjen samt 
med andra utanför familjen förändras genom att assistenten delvis blir delaktig i den 
interaktion som sker. Assistenterna blir mer eller mindre inkluderade i familjen vilket beror på 
att familjerna använder sig av olika strategier att hantera assistansen. Oavsett hur familjerna 
väljer att hantera assistansen är det många aspekter av livet som blir påverkade av att leva 
med personlig assistans. Föräldrarna tar emot assistansen med tacksamhet samtidigt som de 
tycker det är svårt. En tolkning kan vara att trots de svårigheter som beskrivs är assistans ett 
sätt att underlätta den anpassning som krävs för att kunna leva det familjeliv föräldrarna vill i 
så stor utsträckning som möjligt trots barnets funktionshinder. När föräldrarna upptäcker detta 
är det en feedback som gör det lättare att leva med assistans. 
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8. Diskussion 
Här kommer jag att koppla samman resultatet med studiens syfte och frågeställningar. En 
diskussion av resultatet kommer där jag även presenterar lite egna tankar kring det som 
framkommit i studien. Slutligen kommer jag att ge några förslag till ämnen för fortsatt 
forskning. 
 

Resultatdiskussion 
Mitt syfte var att undersöka hur föräldrar upplever att leva med personlig assistans till sina 
små barn. Frågorna jag ställde mig var: 
 

• Varför valde föräldrarna att ansöka om personlig assistans till sitt barn? 
• Hur tycker föräldrarna att det påverkar familjen och föräldraskapet att leva med 

personlig assistans till sitt barn? 
• Vad tror föräldrarna att det skulle innebära för familjen om barnet inte hade personlig 

assistans? 
 
Det skulle gå att utforska detta område mycket mer. Dels genom att intervjua fler föräldrar 
och att ha längre och mer utforskande intervjuer och dels genom att använda andra kvalitativa 
eller kvantitativa metoder.  
 
Det framgår vid fler tillfällen i studien att det är svårt att veta vilka erfarenheter som beror på 
barnet och dess funktionshinder och vad som beror på assistansen. Det kan ha att göra med att 
de svårigheter föräldrarna beskriver i sina liv kan bero på att de fått ett barn med 
funktionshinder men det är också möjligt att föräldrarna har lätt att förklara det med att 
svårigheterna beror på assistansen. Det blir en motsägelsefull situation. Föräldrarna vet att 
livet inte blir lättare utan assistans då barnets stödbehov kvarstår samtidigt som föräldrarna 
beskriver de begränsningar och det merarbete som assistansen innebär i deras vardagsliv.   
 
Jag tror också att vissa frågor var svåra att svara på för föräldrarna av den orsaken att 
föräldrarna fortfarande befinner sig i en krisbearbetning och sorgeprocess eftersom barnen 
inte är så gamla. Jag kände att frågan om hur assistansen påverkade föräldrarnas relation var 
en sådan fråga. De gav inte så uttömmande svar som jag trott vilket kan bero på att de inte 
ville svara på frågan, men det kan också tolkas som att föräldrarna faktiskt inte orkat eller 
hunnit tänka så mycket på det eftersom det är så mycket annat i livet just nu. Här skiljer sig 
dessa föräldrar inte från andra, de flesta föräldrars relation kommer under småbarnsåren i 
skymundan. Jag tror att föräldrarna i denna studie ännu inte har börjat tänka på sig själva i sin 
livssituation.  
 
Några föräldrar tar upp det faktum att det är återgången till arbetet som gör att de ansöker om 
stöd. Assistenterna ska dämpa effekterna av barnets funktionshinder och möjliggöra för barnet 
att vara barn och för föräldern att vara förälder. Att få assistans gör att det inte längre handlar 
om en vårdtagar- och vårdgivarrelation mellan barn och förälder. En aspekt som inte kommer 
upp är att assistansen även möjliggör för föräldrarna att vara vuxna individer med allt vad det 
innebär. Föräldrarna har själva tagit upp att det blir lättare med tiden att leva med personlig 
assistans till sitt barn. Kanske blir det ännu lättare när barnet blir äldre vilket kan leda till att 
föräldrarna i större utsträckning kan börja tänka på sig själva? Jag kan med säkerhet säga att 
det är assistansen som möjliggjort mina socionomstudier. Hade vi inte haft assistans till vår 
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son skulle jag inte ha klarat av denna utbildning eftersom jag helt enkelt inte skulle ha orkat 
att både ta hand om min son i den omfattning han behöver och samtidigt studera.  
 
Att hitta ett sätt att förhålla sig till de personliga assistenterna förefaller vara ganska svårt. Det 
är en avvägning mellan att vilja avgränsa och att få dem att trivas i sitt arbete. En av 
föräldrarna verkar ha lättare att hantera situationen att leva med assistans till barnet. Övriga 
föräldrar beskriver större svårigheter och att de lever med dubbla känslor inför att ha 
assistans. Samtidigt som föräldrarna känner en oerhörd tacksamhet inför barnets assistans är 
det också mycket svårt. Jag känner väl igen detta att vara tacksam för att få hjälp samtidigt 
som det är svårt att ställa krav på assistenterna av rädsla för att de ska sluta. 
 
Samtliga föräldrar beskriver att de har eller vill ha möjlighet att gå undan i sitt hem. De som 
kan, delar av hemmet så att en del blir en frizon där assistenterna inte får vara. Assistenterna 
arbetar och är med barnet. Men var går gränsen för att inte vilja vara med assistenten och 
därmed inte heller med barnet? Jag tror att om föräldrarna hela tiden vill undvika att vara i 
samma rum som assistenten kan konsekvensen bli att föräldrarna hela tiden undviker att vara 
med barnet. Visst kan de välja att umgås med sitt barn utan assistent men hur mycket blir det 
om barnet har assistans i stort sett dygnet runt? Kanske måste ändå föräldrarna vänja sig vid 
att ha assistenten i närheten.  
 
En fråga som väckt mitt intresse är hur dessa familjer definierar sin familj? Resultaten i denna 
studie visar att några av familjerna egentligen har definierat sin familj i flera olika delar. 
Ibland är familjen hel, det vill säga att barnet med funktionshinder också ingår i familjen. Vid 
vissa tillfällen är familjen definierad utifrån alla dess medlemmar förutom barnet med 
funktionshinder. Det kan handla om en situationsbunden anpassning för familjen. Föräldrarna 
väljer att äta middag eller att åka hem till någon utan barnet och dess assistent. Hur påverkar 
det barnet att inte få vara delaktig i familjen i samma utsträckning som sina syskon? I vissa 
situationer är assistenten en naturlig del av familjen genom barnet. Frågan om barnet med 
assistent är delaktig eller inte i familjen är något som kan vara svårt att tala om. Det beror 
troligtvis på att vi påverkas av normer och sociala regler som kommer såväl från oss själva 
som från andra. Jag upplever denna diskussion som svår även inför mig själv. Det är ungefär 
samma sak som att assistenten ibland ses som barnvakt såväl av anhöriga och vänner som av 
föräldrarna själva. Det var exakt så jag själv kände den första tiden vi hade assistans till vår 
son. Jag brukade skämtsamt säga att jag hade blivit som en rik amerikan eftersom det ibland 
kändes som att vi hade fått en ”nanny”.  
 
Jag tror att alla föräldrar som får barn med funktionshinder och söker stöd för detta någon 
gång känner skuldkänslor. Det är något jag känner i stort sett varje dag när assistenten är med 
min son och jag gör något annat fast jag vet att om han inte haft sina funktionshinder skulle 
han gjort en massa saker utan sin mamma och jag hade kunnat göra en hel del utan honom.  
 

Teoridiskussion 
Att hitta en eller flera teorier till denna studie har varit svårt. En kombination av symbolisk 
interaktionism och systemteori kändes som den bästa kombinationen som bäst kunde hjälpa 
mig att komma fram till tolkningar som kunde besvara mitt syfte. Det kan säkert finnas andra 
teorier som också hade passat men jag valde dessa två. Genom att använda mig av någon sorts 
maktteori skulle jag troligtvis haft möjlighet att lyfta upp andra intressanta aspekter i mitt 
empiriska material. Från början var jag också inne på att använda någon sorts copingteori och 
eventuellt skriva om olika bemästringsstrategier men efter att ha utfört mina intervjuer 
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bedömde jag det som mindre relevant. Dock vill jag nämna att jag anser att ansökan om 
assistans i sig kan ses som en copingstrategi.  
 

Förslag till fortsatt forskning 
Överlag finns det många frågor som kan ses som intressanta att forska kring vad gäller 
närliggande områden till att leva med personlig assistans och framförallt när det handlar om 
barn med assistans. En tanke jag har fått under mitt arbete är frågan om hur syskonen 
upplever sin livssituation och hur de tycker det är att leva med ytterligare en vuxen i hemmet. 
Även barnen själva och deras upplevelser av att leva med assistans är ett intressant 
forskningsområde i den mån det skulle vara möjligt. Mor- och farföräldrars upplevelse av att 
ha ett barnbarn som har personlig assistans är även det en intressant forskningsfråga. 
 
Något jag också tycker är mycket spännande är var gränsen för assistansen går. Vilka 
uppgifter ingår i assistansen och vilka delar ska föräldrarna själva ta vad gäller barnets 
omvårdnad och det merarbete barnets funktionshinder medför? Till detta skulle assistansens 
betydelse för barn i olika åldrar vara intressant att undersöka. Vad skiljer en assistents arbete 
när denne assisterar en femåring jämfört med en femtonåring? Hur skiljer sig familjens 
upplevelse av att leva med assistans när barnet är fem respektive femton? Det vore även 
intressant att undersöka hur familjer med annan etnicitet upplever insatsen personlig assistans. 
Assistenternas perspektiv på att jobba som assistent specifikt till barn är ytterligare en 
spännande forskningsfråga. Jag hoppas att området i stort blir mer utforskat i framtiden 
eftersom det idag inte finns så mycket skrivet om assistans till barn. 
 

Slutord 
Jag har lärt mig oerhört mycket under detta uppsatsskrivande. Inte bara intervjuteknik utan 
väldigt mycket annat också, till exempel den kunskap jag har förvärvat genom allt jag läst 
inför mitt skrivande. Framförallt har mina möten med föräldrarna gett mig nya perspektiv och 
fört med sig lärdom. Jag delar föräldrarnas dubbla känslor inför att leva med assistans och kan 
bara hålla med om att det är en svår situation. Samtidigt är det assistansen som gör det möjligt 
att verkligen leva istället för att vardagen bara ska kännas som en kamp för överlevnad.  
 
Efter att ha genomfört mina fyra intervjuer känner jag en oerhörd ödmjukhet inför dessa 
familjer. Jag har fått insikt i hur individuellt det kan vara och att varje familj formar sin 
vardag på sitt sätt för att få det att fungera. Jag har tidigare ofta undrat varför varje familj 
måste gå igenom samma process för att hitta ett sätt att förhålla sig till det liv ett barn med 
funktionshinder och assistans innebär. Nu har jag en större förståelse för att det är just denna 
process som måste gås igenom för att var och en av dessa familjer ska hitta sitt sätt att leva. 
Det går inte att läsa sig till utan måste upplevas av varje individ i sitt alldeles speciella 
sammanhang. 
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10. Bilagor  
 

Bilaga 1 
 
Hej!     
 
Mitt namn är Ann-Sofie Hult och jag studerar till Socionom på Socialhögskolan. Under 
höstterminen 2006 skall jag skriva mitt examensarbete och jag har valt att skriva om 
föräldrar till barn som har personlig assistans. Jag är intresserad av Era upplevelser av att 
leva med personlig assistans till Era barn. Jag planerar att intervjua mellan fyra och sex 
föräldrar, intervjuerna sker runt vecka 45-46. Ni väljer tid och plats för intervjun som tar 
ungefär 1-1,5 timme.  
 
Intervjuerna kommer att spelas in på band och skrivas ut av mig. I uppsatsen kommer alla 
namn att bytas ut och Ni som deltar i studien har full anonymitet. Endast delar av 
intervjuerna kommer med i uppsatsen. Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig 
på Socialhögskolans bibliotek samt via Internet. 
 
Ert deltagande är frivilligt och Ni har rätt att avbryta Er medverkan när ni vill utan 
förklaring.  
 
 
 
Om Du/Ni vill delta i en intervju eller har frågor är Du/Ni välkomna att kontakta mig på 
telefon eller via mejl (se nedan). 
 
 
 
 
Tack på förhand och med vänlig hälsning 
 
 
Ann-Sofie Hult 
 
 
 
Mejl:  
 
Tfn:  
 
Mobil:  
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Bilaga 2 
INTERVJUGUIDE: Att ha som stöd i en halvstrukturerad intervju! 
 

• Kan Du/ni ge mig en beskrivning av familjen 
(föräldrar/barn/åldrar/utbildning/arbetssituation/boende) 

- Ålder och eventuell diagnos på barn med PA 
 

• När ansökte Du/Ni om PA till Ditt/Ert barn? 
 
• Hade Du/Ni några andra stödinsatser då? (vilka) 

 
• När fick Du/Ni för första gången något stöd? (vad) 

 
• Har Du/Ni några andra stödinsatser nu? (vilka) 

 
• Berätta varför Du/Ni valde att ansöka om PA? 

 
• Beskriv hur Er situation med insatsen ser ut 

- antal anställda 
- hur arbetar de (antal timmar och när på dygnet) 
- hur organiseras assistansen (anordnare/arbetsledare mm) 

 
• Berätta om vad den personliga assistenten har för roll i/relation till familjen 

(förhållningssätt mm) 
 

• Berätta hur Du/Ni upplever att det är att leva med PA till Ditt/Ert barn 
 

• Finns det situationer som känns mer eller mindre bekväma och hur ni hanterar ni dem? 
 
• Har ni varit med om situationer som är svåra och hur gör ni då? 

 
• Berätta om vilken betydelse den personliga assistenten har i familjen och i 

förhållande/relation till: 
- Föräldraskapet  
- Barnet/varandra/make/maka/anhöriga/vänner/bekanta 
- I mötena med sjukvården, habiliteringen m.fl. 

 
• Upplever Du/Ni att det påverkar familjen och föräldraskapet att barnet har personlig 

assistans? 
- I så fall; kan Du/Ni berätta hur? 

 
• Vad tror Du/Ni att det skulle innebära för Er om Du/Ni inte hade PA till Ditt/Ert barn? 

 
• Har du något du vill tillägga eller fråga om innan vi avslutar intervjun? 

 
Uppföljningsfrågor: Hur menar du?  Kan du ge något exempel…………? 
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