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Abstrakt 
Många människor lockas av utmaningen att bilda familj och bli föräldrar. Denna C-
uppsats handlar om hur politiker och tjänstemän anser sig kunna säkerställa funk-
tionshindrade människors möjlighet att kunna välja och fullfölja föräldraskap och vil-
ket samhällsstöd som erbjuds. 
Jag har använt mig av en kvalitativ metod nämligen halvstrukturerade kvalitativa in-
tervjuer. Intervjuerna visade att detta var ett område som det inte har forskats eller 
pratats om i någon större utsträckning. Intervjupersonerna har inte arbetat med frå-
geställningen trots att flera av dem varit engagerade i handikappolitiken. Samhällets 
och arbetslivets tillgänglighet för människor med funktionshinder har varit i fokus men 
de har inte beaktat att vissa av de funktionshindrade även varit föräldrar. 
Genom delar av Goffmans teori om stigma och Luhmanns systemteori har intervju-
materialet analyserats. Analysen visade att det sätt som vi kommunicerar om föräld-
rar med funktionshinder påverkar hur stigmatiserad föräldern ska bli samt att det är vi 
alla tillsammans – privatpersoner, politiker och tjänstemän med eller utan funktions-
hinder – som sinsemellan skapar denna kommunikation inom de olika sociala system 
vi ingår i och därmed vilka värderingar och attityder som blir rådande i samhället. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: Funktionshinder, föräldraskap, personlig assistans, stigma, systemteori 
 



 3

INLEDNING     4 
Avgränsningar, utgångspunkter och förförståelse  4 
Syfte och frågeställningar    5 
Problemområdet     6 
   Handikapp kontra funktionshinder    6 
   Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 6 
   Standardregler för handikappolitiken   7 
Kunskapsläget     8 
Disposition     9 
 
METOD      10 
Metodval      10 
Etiska överväganden     10 
   Vilka är fördelarna med undersökningen?   10 
   Hur kan man få informerat samtycke?   10 
   Hur kan informanternas konfidentialitet skyddas?  11 
   Ett etiskt dilemma     11 
Urval      11 
   Presentation av intervjupersonerna   12 
Genomförande av intervjuer    12 
Bearbetning av insamlad data    12 
Valitidet, reliabilitet och generaliserbarhet   13 
      
TEORIAVSNITT     14 
Stigma       14 
Luhmanns systemteori    15 
 
RESULTAT     16 
Erfarenheter av föräldrar med funktionshinder  16 
   Analys      17 
Uppfattning om tolkningen av LSS när det gäller föräldraskap 18 
   Analys      20 
Inställning till föräldrar med funktionshinder   20 
   Analys      22 
Andra sätt att möjliggöra föräldraskap   22 
   Analys      23 
Uppfattning om sitt uppdrag    23 
   Analys      24 
Sammanfattning av resultat    24 
 
DISKUSSION     27 
 
REFERENSER     29 
Elektroniska källor     29 
 
BILAGOR 
LSS 
Intervjumall 



 4

INLEDNING 
Den här uppsatsen handlar om hur politiker och tjänstemän på olika nivåer i samhäl-
let tycker sig kunna säkerställa möjligheten för människor med fysiska funktionshin-
der att välja och genomföra föräldraskap.  
 
Bakgrunden till att jag valde detta ämnesområde för min uppsats var att jag under 
min praktik hösten 2000 på Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, gjorde 
en intervjustudie med fem mammor med fysiska funktionshinder om deras upp-
levelser av att bli och vara föräldrar. Mest kom intervjuerna att handla om situationen 
att leva med personliga assistenter och att vara i behov av assistans men inte vilja ha 
den eller inte få den, vad lagen säger och hur samhället menar att det ska fungera.  
 
Både i Sverige och i omvärlden pågår ett arbete mot diskriminering och för mänskliga 
rättigheter. FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter från 1948 gäller i stora 
delar av världen och utifrån den skapades år 1993 i FN en deklaration för mänskliga 
rättigheter samt standardregler specifikt angående funktionshindrades rättigheter. 
Regeringarna i de länder som skrivit under dessa dokument är tillsammans med sina 
myndigheter och landets rättsväsende ansvariga för att reglerna följs liksom de lagar 
som skapats på området. Staterna som enats om att motverka diskriminering av 
funktionshindrade förbinder sig att stödja de människor som har funktionshinder så 
att de kan leva ett normalt liv och vara delaktiga på livets alla områden. Standard-
regel nummer 9 handlar om möjligheterna att leva familjeliv och ansvaret för att mot-
verka negativa attityder kring detta. (www.handikappombudsmannen.se, 051115) 
 
Jag gav mig under våren 2001 ut till några representanter för samhället för att fråga 
hur de såg sig kunna säkerställa fysiskt funktionshindrades möjlighet att själva välja 
och fullfölja föräldraskap. Jag fann att frågan inte hade diskuterats i någon större ut-
sträckning tidigare men att de flesta informanterna såg det som naturligt att funk-
tionshindrade föräldrar skulle få den hjälp de behöver för att kunna klara sitt föräldra-
skap. 
 
När jag nu hösten 2005 skriver klart min bortlagda c-uppsats finner jag att frågan om 
föräldrar med funktionshinder förts upp på dagordningen i större utsträckning än jag 
kunde se när jag påbörjade uppsatsarbetet. Kanske skulle intervjuerna ha visat på 
större medvetenhet om situationen för funktionshindrade föräldrar om de gjorts i dag. 
 

Avgränsningar, utgångspunkter och förförståelse 
Under ovan nämnda praktik hade jag anledning att sätta mig in i fysiskt funktions-
hindrades perspektiv samt i Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS. Vi har under socionomutbildningen inte berört LSS eller situationen för funk-
tionshindrade i någon större utsträckning, men praktiken gav en inblick i detta.  
 
Min privata erfarenhet av människor med mer omfattande fysiska funktionshinder 
förutom praktiken på NHR består främst av en handfull personer i min bekantskaps-
krets. En barndomsvän har till följd av sin CP-skada funktionshinder och färdas i rull-
stol. Hon har barn, man, arbete och personliga assistenter. Min svärmor har en neu-
rologisk sjukdom som gett henne funktionshinder. Hon åker sedan många år rullstol 
och har hjälp i hemmet av hemtjänsten och sin man. Två andra bekanta, båda små-
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barnspappor, har nyligen fått vissa fysiska funktionshinder till följd av neurologiska 
sjukdomar. 
 
Funktionshinder kan vara stora eller små och göra personen som har dem mer eller 
mindre handikappade beroende på hur väl anpassad omgivningen är. Jag har i den-
na uppsats valt att fokusera på föräldrar som har rörelsehinder. Funktionshinder som 
utvecklingsstörning och autism har jag valt att inte beakta här trots att möjligheterna 
för människor med dessa funktionshinder att välja och genomföra föräldraskap vore 
nog så intressanta att diskutera. Den förälder som har ett rörelse-hinder men för öv-
rigt kan fungera mer eller mindre som andra föräldrar menar jag kan ha andra behov 
av samhällsstöd än den förälder som har andra bekymmer än att inte ha full rörlighet 
i armar och ben. I normalfallet behöver föräldern med fysiska funktionshinder inte 
mer hjälp med föräldraansvar, uppfostringsfrågor och tålmodighet med barnen än 
andra föräldrar. En förälder med exempelvis utvecklingsstörning eller autism menar 
jag kan ha behov av långvarig träning kring vad föräldraskap innebär för att barnet 
ska få en trygg uppväxt trots att han/hon i vissa fall klarar många av de praktiska 
göromålen i hemmet. 
 
För att läsaren bättre ska förstå vilka utgångspunkter jag gått in i studien med redo-
visar jag de för studien mest relevanta här. Dessa utgångspunkter kan ha påverkat 
mig i samtalen med informanterna och i min analys av resultatet. Det är några av de 
visioner och intentioner som jag vill hålla högt och tro på. 
 
- Samhället vill motverka alla former av diskriminering och strävar efter att undanröja 
eller kompensera för de hinder som fortfarande finns för att människor med funk-
tionshinder ska kunna leva ett normalt liv, vara delaktiga och självständiga. 
- Samhället önskar att alla föräldrar tar sitt föräldraansvar. 
- Alla människor har samma värde och har rätt till självbestämmande så länge med-
människor inte kommer till skada. 
- Föräldrarna som har fysiska funktionshinder anser sig kapabla och villiga att ta 
hand om sina barn – på samma sätt som vi andra som gett oss in på det vågstycket. 
- Politiker och tjänstemän har kunskap om och intresse för de frågor de är satta att 
arbeta med. 
- Attityder och strömningar hos politiker och högre tjänstemän i stat och kommun kan 
genomsyra hela verksamheten och därmed bemötandet som finns på handläggar-
nivå i stat och kommun. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är att undersöka hur ett urval av politiker och tjänstemän på 
olika nivåer i samhället ser sig kunna säkerställa möjligheterna för människor med 
fysiska funktionshinder att kunna välja och fullfölja föräldraskap.  
 
För att uppnå syftet söker jag svar på följande frågeställningar: 
- Hur ser sig politiker och tjänstemän på olika nivåer i samhället kunna säkerställa 
möjligheterna för människor med fysiska funktionshinder att kunna välja och fullfölja 
föräldraskap? 
- Hur uppfattar politiker och tjänstemän på olika nivåer i samhället sina uppdrag när 
det gäller föräldrar med fysiska funktionshinder? 
- Vilka erfarenheter av föräldrar med fysiska funktionshinder och deras situation har 
politiker och tjänstemän på olika nivåer i samhället? 



 6

 

Problemområdet 
Här vill jag nämna begreppen handikapp, funktionshinder, LSS och de standardregler 
för handikappolitiken som gäller internationellt och i Sverige. 
 

Handikapp kontra funktionshinder 
Handikapp definieras av Världshälsoorganisationen, WHO, som något den som har 
ett eller flera funktionshinder upplever i mötet med en omgivning som inte passar ho-
nom/henne. Ju bättre omgivningen passar desto mindre handikappad blir man av sitt 
funktionshinder. Detta sätt att definiera begreppet kallas miljörelativistiskt och gör 
omgivningen mer delaktig än om man skulle se handikapp som en personlig egen-
skap. Det kan också innebära att det finns hopp om förändring även om själva funk-
tionshindret ibland är svårföränderligt. (SOU 1991:46) 
 
Kampen för de funktionshindrades rättigheter har de senaste årtiondena till stor del 
fokuserats på rätten till arbete och på tillgänglighet i samhället. I arbetslivet finns reg-
ler som ska förhindra diskriminering till följd av funktionshinder och möjliggöra för 
människor att kunna arbeta trots funktionshinder. Den yttre miljön har blivit alltmer 
anpassad för människor med olika rörelsehinder. Flera lagar kring detta har skapats. 
Det är vanligt med automatiska dörröppnare, ramper och hissar till allmänna utrym-
men. Rullstolar och bilar kan anpassas och köras även av personer med stora rörel-
sehinder. Vid nybyggnationer tas hänsyn till möjligheten för funktionshindrade att an-
vända bostaden medan äldre byggnader byggs om för att öka tillgängligheten.  
 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(Se bilaga 1) 
 
I vardagen finns också sedan mer än tio år tillbaka möjligheten för de med mest om-
fattande funktionshinder att få hjälp enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vis-
sa funktionshindrade, LSS (www.riksdagen.se, 051115). Lagen omfattar tre grupper 
av människor: de med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd; de 
som utsatts för hjärnskada i vuxen ålder som gett bestående begåvningsmässiga 
funktionshinder samt den tredje gruppen, dit vissa människor med rörelsehinder kan 
räknas, de med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som förorsakar bety-
dande svårigheter i den dagliga livsföringen och har ett omfattande behov av stöd 
eller service. 
 
Jämfört med Socialtjänstlagen så är LSS en rättighetslag som ger den som omfattas 
av lagen rätt till vissa specifika insatser om behovet av dessa inte redan är tillgodo-
sett medan Socialtjänstlagen endast ger kommunen ansvaret för att ge bistånd om 
behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Verksamhet enligt LSS skall främja jäm-
likhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet och målet ska vara att den 
enskilde får möjlighet att leva som andra (LSS § 5). Där talas om att verksamhet en-
ligt lagen ska grundas på respekt för självbestämmanderätt, integritet, medbestäm-
mande och inflytande (LSS § 6). För att få personlig assistans enligt LSS gäller att 
man inte själv klarar att tillgodose sina grundläggande behov när det gäller personlig 
hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra och annan hjälp 
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som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. Den som beviljats 
personlig assistans ska förutom hjälp med de grundläggande behoven kunna få hjälp 
med ”… andra personliga behov…”. (LSS § 9a) I förarbetena till LSS nämns stöd för 
föräldrauppgifterna helt kort där det står att om den personliga assistenten är lämpad 
därtill bör det vara naturligt att även hjälpa till med barnets skötsel om föräldern som 
har assistansen inte själv klarar det. (Regeringens proposition, 1992/93:159, sid 66) 
 
Motioner har bearbetats i riksdagens socialutskott 2001 och 2003 som föreslog att 
man skulle föra in rätten att kunna utföra föräldrasysslor i LSS genom att behovet av 
att få utföra föräldrasysslorna skulle räknas som ett grundläggande behov som skulle 
ge rätt till personlig assistans. Motionerna har avslagits då Riksdagen ansett att det 
redan nämns i förarbetena till LSS att den som har rätt till personlig assistans bör 
kunna få hjälp även med eventuella sysslor kring barnen. Aktuellt hösten 2005 i 
Riksdagens socialutskott när det gäller detta tema är en ny motion som handlar om 
att införa föräldrauppgifterna som ett kriterium för personlig assistans samt att Riks-
dagen bett Regeringen uppdra åt Assistanskommittén att utreda om staten ska ta 
över även kommunernas kostnader för personlig assistans. (www.riksdagen.se, 
051115) 
 

Standardregler för handikappolitiken 
1993 skapades FN:s standardregler som syftar till att försäkra människor med funk-
tionshinder delaktighet och jämlikhet. Dessa regler är inte juridiskt bindande utan vi-
sar snarare staternas vilja och fungerar som ett moraliskt stöd i deras strävan mot 
gemensamma mål. 2004 enades man i FN om att arbeta fram en konvention om rät-
tigheter för människor med funktionsnedsättningar. Förslaget fördes fram av Sverige. 
En konvention är, till skillnad från standardregler och deklarationer, ett rättsligt bin-
dande avtal inom och mellan staterna som ställer sig bakom det. Utgångspunkterna 
för denna konvention är människors lika värde, förbud mot diskriminering, rätten att 
bestämma över sitt eget liv, rätten att delta i beslut som rör en själv samt att alla är 
lika inför lagen. Staterna som säger sig stå bakom konventionen ska garantera fulla 
och lika rättigheter och ska förhindra och förbjuda alla former av diskriminering av 
människor med funktionshinder. Staterna ska tillförsäkra funktionshindrade samma 
möjlighet att delta fullt ut inom livets alla områden.  (Hedlund Thulin, 2004, sid 24 och 
212) 
 
Ytterst är det regeringen som ansvarar för att Sverige lever upp till de mänskliga rät-
tigheterna som först formulerades som en Allmän Förklaring i FN 1948. Den har se-
nare kommit att ligga till grund för konventioner som exempelvis berör diskriminering 
av kvinnor, barnets rättigheter, förbud mot tortyr samt ekonomiska, sociala, kulturella, 
medborgerliga och politiska rättigheter. Riksdagen ansvarar för att de lagar som stif-
tas följer de konventioner som Sverige ställer sig bakom. Regeringen ansvarar även 
för att offentliga myndigheter respekterar de mänskliga rättigheterna. Rättsväsendet, 
landstingen, kommunerna och ombudsmännen ska också se till att de mänskliga rät-
tigheterna upprätthålls i Sverige. Våra grundlagar har paragrafer om mänskliga rät-
tigheter liksom Rättegångsbalken, Jämställdhetslagen och Lagen om förbud mot 
diskriminering. Tre av ombudsmännen – Handikappombudsmannen, HO, Ombuds-
mannen mot etnisk diskriminering, DO och Ombudsmannen mot diskriminering på 
grund av sexuell läggning, HomO – ska se till att lagen följ genom att försöka förmå 
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berörda att följa lagen och genom att i domstolar företräda personer som anser sig 
ha blivit diskriminerade. (Hedlund Thulin, 2004, sid 216) 
 
Regeringen antog en nationell handlingsplan för handikappolitiken år 2000. Den 
sträcker sig till år 2010. Handlingsplanen finns för att mer konkret föra fram regering-
ens vilja att förbättra livssituationen för människor med funktionshinder. Regeringen 
har nu kommit fram till att en ny myndighet behövs för att samordna handikappoliti-
ken. Den ska starta i januari 2006 och föreslås ligga under Socialdepartementet. 
(www.regeringen.se, 051115) 
 

Kunskapsläget 
När jag gjorde min intervjustudie med föräldrar med funktionshinder år 2000 förstod 
jag att frågan var relativt outforskad. Handikappförbundet jag praktiserade på strax 
innan stred för tillgänglighet och rätten till arbete, behandling och rehabilitering. Frå-
gor om sexualitet och relationer florerade bland de yngre medlemmarna i förbundet 
men frågan om personlig assistans för föräldrasysslorna var fortfarande ny. 
 
I äldre litteratur och forskning kring funktionshindrades livsvillkor kunde jag vid upp-
satsarbetets början, våren 2001, inte hitta mycket skrivet om valet att bli förälder eller 
om stödet samhället kan förväntas ge i den situationen. Den litteratur som i någon 
mån berörde ämnet var gammal och hängde mer ihop med LSS tillkomst. I all den 
litteratur jag sökte information kring valet att bli förälder och stödet för att fullfölja sitt 
föräldraskap förekom begreppet föräldraskap endast när man talade om hur det är 
för föräldrar att få ett barn med funktionshinder. 
 
När jag nu återupptar uppsatsarbetet hösten 2005 finner jag att forskningen på om-
rådet har ökat och sker tvärvetenskapligt. Marie Gustafsson Holmström resonerar 
kring valet att bli förälder, omgivningens betydelse och de funktionshindrades upp-
fattning om föräldraskap och familjeliv. Hon menar att litteratur om föräldraskap inte 
har behandlat frågan om fysiskt funktionshindrade föräldrar i någon större utsträck-
ning. Några handböcker och dokumentära skildringar om erfarenheter av föräldra-
skap trots funktionshinder redovisas. Ämnet kan ha ansetts vara alltför känsligt och 
fokus har istället lagts på rätten till arbete och tillgänglighet (Gustafsson Holmström, 
2002, sid 28). Gustafsson Holmström redovisar synpunkter som Buck och Hohmann 
förde fram på tidigt 1980-tal kring att mycket som skrivits om funktionshindrade för-
äldrar i negativa ordalag i den äldre litteraturen saknar vetenskapliga belägg och 
istället bygger på spekulationer. De studier som gjorts på senare tid visar inga sam-
band mellan föräldrars funktionshinder och sämre utveckling hos barnen än i kon-
trollgrupper med barn som har föräldrar utan funktionshinder. (Gustafsson Holm-
ström, 2002, sid 32) Hon nämner också att det saknas forskning som beaktar den 
funktionshindrade förälderns behov samtidigt med barnets behov. Detta apropå en 
diskussion om att barnen vars föräldrar har funktionshinder riskerar att behöva funge-
ra som hjälpare åt sina föräldrar. (a.a sid 34) Gustafsson Holmström menar dock att i 
takt med att den feministiska forskningen fört fram frågorna om föräldraskap och fa-
miljeliv har även de funktionshindrade föräldrarnas situation fått mer uppmärksamhet. 
Hon hänvisar till engelsk och amerikansk forskning och presenterar aktuell forskning 
på området i Norden. (a.a. sid 33) Jag väljer här att nämna några nordiska forskare. 
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Svenskan Karin Barron har fokuserat på vilka tankar och förväntningar ungdomar 
med funktionsnedsättning har på framtiden. Hon har ett genusperspektiv som hon 
menar har missats inom handikappforskningen tidigare där alla begrepp varit köns-
neutrala. (Barron, 2004, sid 33) Hon säger också att man inom den tidigare feminis-
tiska forskningen missat att se specifikt på gruppen kvinnor med funktionshinder (a a 
sid 30). Omgivningen har inte ansett det vara normalt eller lämpligt att funktionshind-
rade kvinnor väljer föräldraskap och kvinnorna själva har inte sett sig själva som bli-
vande mödrar. Vad det medför när det gäller kvinnors identitet och vad som anses 
normalt intresserar sig Barron för eftersom moderskap för många förknippas med att 
vara en vuxen, kvinnlig kvinna (a a sid 121). Barron nämner också att vissa kvinnor 
med funktionshinder väljer bort föräldraskap för att minimera antalet timmar de måste 
ha assistenter i hemmet eftersom det inskränker privatlivet och ökar känslan av att 
andra har kontroll över ens liv. (a a 136)  
 
Isländskorna Rannveig Traustadóttir och Hanna Björg Sigurjónsdóttir har studerat 
föräldrar med utvecklingsstörning. De nämns här då deras erfarenheter kan förmodas 
ha betydelse även när det gäller föräldrar med fysiska funktionshinder. Traustadóttir 
och Sigurjónsdóttir talar om vilket stöd föräldrar med utvecklingsstörning får och be-
höver från omgivningen och hur det har ändrats genom åren. De äldre mödrarna i 
studien ansågs under fyrtio- och femtiotalet vara inkompetenta som föräldrar och helt 
beroende av nätverkets medverkan i föräldraskapet. Ingen tog ensam hand om sitt 
barn (Traustadóttir & Sigurjónsdóttir, 2004, sid 89). De yngre kvinnorna i studien får 
mer stöd från socialtjänsten för att fortsätta ha hand om sina barn men uttrycker att 
de upplever att stödpersoner kontrollerar dem och att hotet om omhändertagande 
ständigt är närvarande. Släktingarnas stöd upplevs fortfarande som det viktigaste, 
särskilt när det gäller kontakten med myndigheter och skyddet mot negativa attityder 
föräldrarna med utvecklingsstörning utsätts för. (a a sid 91). Traustadóttir och Si-
gurjónsdóttir nämner att ett sätt att bedöma hur väl tillgodosett barnets behov är kan 
vara att beakta barnet mitt i sitt sociala sammanhang istället för att se endast till den 
enskilda förälderns förmåga. (a a sid 84) 
 
Norskan Kristjana Kristiansen beskriver att kvinnor med funktionshinder ägnar myck-
et tid och kraft åt familjeliv och moderskap. Hon visar också att kvinnor med funk-
tionshinder inte blir tillfrågade om de har barn på samma sätt som andra kvinnor, de 
förväntas fortfarande inte vara föräldrar. Det händer att t ex vårdpersonal tror att bar-
net som besöker en kvinna med funktionshinder är en släkting eller hjälpare och blir 
överraskade över att hon har egna barn (Kristiansen, 2004, sid 174).  
 

Disposition 
Efter denna inledning följer en redogörelse för och diskussion av mitt val av under-
sökningsmetod, etiska överväganden inför undersökningen och en beskrivning av 
hur jag genomförde undersökningen. Därefter presenteras de teorier jag använt mig 
av i min analys. Sedan presenteras resultatet av undersökningen tillsammans med 
analysen. Uppsatsen avslutas med en diskussion omkring resultaten. 
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METOD 
Här följer en redogörelse för och diskussion omkring metodval, etiska överväganden, 
urval, bearbetning av materialet och en beskrivning av hur undersökningen genom-
fördes. 
 

Metodval 
För att kunna göra denna explorativa undersökning valde jag att använda mig av 
halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Jag har utgått från Steinar Kvales bok Den 
kvalitativa forskningsintervjun från 1997. Han menar att styrkan hos intervjusamtalet 
är ”att det kan fånga en mängd olika personers uppfattningar om ett ämne och ge en 
bild av en mångsidig och kontroversiell mänsklig värld”. (sid 14)  
 
I efterhand kan jag se att kvalitativa intervjuer lämpar sig väl för att förstå hur politiker 
och tjänstemän ser på sin roll och på en viss målgrupp. Jag har dock förstått att det 
är svårt att mäta människors attityder och uppfattning om sin professionella roll. En 
svårighet jag har sett när man intervjuar politiker är att de pratar mycket och gärna. 
Det var långt ifrån allt som handlade om något som liknade ämnet för min uppsats. 
Men detta är också en del av tjusningen med kvalitativa intervjuer att man inte har 
svaret givet på förhand och att man tillsammans med intervjupersonerna skapar sam-
talet. 
 

Etiska överväganden 
Kvale (1997, sid 113) anger några etiska frågor man bör ställa sig i inledningen av en 
intervjuundersökning. Här följer en redogörelse för tre av dem som har relevans för 
min studie. 
 

Vilka är fördelarna med undersökningen? 
Ämnet för denna undersökning berör människor med funktionshinder som är eller 
överväger att bli föräldrar men även gemene man med tanke på att ingen av oss vet 
om det är vi själva som om någon tid drabbas av ett funktionshinder. Med kunskap 
om vilket stöd man kan förvänta sig från samhället kan människor med funktionshin-
der bättre fatta beslutet om att försöka bli föräldrar och utforma sitt föräldraskap på 
mer lika villkor som icke funktionshindrade. Deras barn skulle därigenom få en mer 
likvärdig start i livet.  
 

Hur kan man få informerat samtycke? 
Intervjupersoner bör i förväg få veta vad intervjun syftar till och hur intervjumaterialet 
kommer att användas. Innan intervjun lät jag intervjupersonerna få ta del av syftet 
med undersökningen och de frågeställningar intervjun var tänkt att ge svar på. Jag 
anser att om de hade behövt tillfråga någon överordnad innan de deltog i undersök-
ningen så fanns tillfälle för dem att tänka över detta. Intervjupersonerna fick sedan 
vid inledningen av intervjun veta att materialet skulle återkopplas till dem så att de 
kunde lämna kommentarer och kompletterande information för att minimera risken att 
jag missförstått innebörden i deras berättelser.  
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Hur kan informanternas konfidentialitet skyddas? 
Konfidentialitet i forskning betyder enligt Kvale (1997, sid 113) att privata data som 
identifierar undersökningspersonerna inte kommer att redovisas.  Man skulle dock 
kunna diskutera detta etiska krav mot möjligheten för andra forskare att återskapa 
resultatet. Jag väljer dock att inte uppge intervjupersonernas namn eller från vilken 
intervju de olika resultaten hämtats.  
 

Ett etiskt dilemma 
En av informanterna ville, i samband med att hennes synpunkter skickades till henne 
för genomläsning, inte stå fast helt vid sina uttalanden med hänvisning till att hon inte 
kunde tala för sina kollegor. Hon bad att få ändra eller stryka sina uttalanden. Ett di-
lemma uppstod - skulle jag exkludera intervjun helt och hållet eller radera vissa utta-
landen? Hennes uttalanden är dock intressanta så till vida att de i flera avseenden 
skiljer sig från de andra informanternas så jag försäkrade henne om att intervjusva-
ren inte kommer att kunna spåras till henne eller hennes arbetsplats/-grupp och hon 
godkände slutligen detta. 
 

Urval 
Den svenska förvaltningsmodellen kan indelas i tre nivåer – den nationella, den regi-
onala och den lokala nivån.  
På den nationella nivån finns riksdagen som stiftar lagar och utser regeringen som 
med sina departement, verk och myndigheter ska se till att direktiven från riksdagen 
verkställs.  
På regional nivå finns Sveriges 21 länsstyrelser ledda av landshövdingar som utses 
av regeringen och landstingen som styrs av folkvalda. 
På den lokala nivån har vi 290 kommuner med sina kommunfullmäktige, kommunsty-
relser, nämnder och förvaltningsorganisation. (www.regeringen.se, 051115) 
Jag ville få med några olika perspektiv från dessa tre nivåer och sökte därför infor-
manter ur följande instanser genom att kontakta ansvarig person inom respektive 
instans och få namn på de personer som är mest insatta i frågor som berör föräldrar 
med funktionshinder och LSS: 
- Riksdagens sociala utskott eftersom de är med och stiftar Sveriges lagar och efter-
som de är representanter för svenska folkets åsikter. 
- Riksförsäkringsverket eftersom försäkringskassan hanterar vissa beslut vad gäller 
assistansersättning till de personer som har ett stort assistansbehov.  
- Kommunförbundet som kan antas ha en övergripande insyn i den kommunala värl-
den eftersom det är hos kommunen man som funktionshindrad ansöker om bi-
stånd/personlig assistans. 
Jag kommer i huvudsak att redovisa intervjupersonernas uttalanden samlat utan att 
ange i vilken myndighet/organisation den enskilde informanten verkar eller till vilket 
politiska parti politikerna hör. Genom att inte fokusera på de enskilda delarna utan på 
vad de sammantaget berättar kan en helhetsbild växa fram ur några få intervjuer från 
olika nivåer i förvaltningsmodellen. 
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Presentation av intervjupersonerna 
De fem personer jag intervjuade hör till dem som kan förväntas vara väl insatta i 
handikappolitiska frågor inom sina myndigheter/organisationer. Flera av dem har 
mångårig erfarenhet från ämnesområdet, t ex i form av att vara socialnämndsord-
förande, landstingsråd, sjuksköterska, beteendevetare, delaktiga i LSS tillkomst, in-
volverade i handikappförbund och specialkunniga på olika sätt inom området person-
lig assistans, handikapp eller liknande. En riksdagsledamot gav mig inled-ningsvis 
grundläggande bakgrundskunskaper om Riksdagen och tips om vem jag kunde kon-
takta vidare. Två informanter var ledamöter i Riksdagens sociala utskott vilket be-
handlar ärenden som berör t ex omsorg om handikappade och andra socialtjänstfrå-
gor. En informant på Riksförsäkringsverket och en på Kommun-förbundet arbetar 
även de med frågor som rör människor med funktionshinder.  Av intervjupersonerna 
var tre kvinnor och två män. Jag bedömer att deras ålder var mellan 40 och 55 år. 
Ingen av dem hade några större synliga funktionshinder själva. 
 

Genomförande av intervjuer 
Vid intervjutillfällena hade vi en intervjuguide på bordet som stöd för samtalet och 
minnet. (Se bilaga 2) Vi förde ett samtal kring ämnet i stort och kring frågorna i inter-
vjumallen. Jag strävade efter att hålla mina frågor och kommentarer korta och lämna 
utrymme för intervjupersonerna att ge mig sina berättelser. Jag använde öppna och 
deskriptiva frågor och bad om intervjupersonernas berättelser och beskrivningar sna-
rare än deras svar på färdigformulerade detaljfrågor. Jag följde upp uttalanden som 
var intressanta för min undersökning. Vid en av intervjuerna misslyckades jag med 
att hålla mig kort, troligen på grund utav att informanten gav korta ifrågasättande svar 
och hellre kommenterade mina frågor och påståenden. 
 
Något som tyder på god kvalitet i kvalitativa intervjuer är enligt Kvale (1997, sid 134) 
omfattningen av rika specifika, relevanta svar. Han säger att det är bra om frågorna 
är korta och svaren långa. Intervjun är en historia i sig som inte kräver mycket extra 
beskrivningar och förklaringar. Även ledande frågor och ifrågasättanden kan passa 
bra för kvalitativa intervjuer för att pröva tillförlitligheten i svaret och för att verifiera 
min tolkning. Här kan även noteras att intervjuarens kroppsspråk och reaktioner är 
lika ledande som ord.  
 
Jag var inte förberedd på att dessa personer, flera av dem politiker, var långt mer 
vana vid intervjusituationer än jag själv eller hur svårt det är att hålla fokus på ämnet. 
Detta gjorde att jag fick en stor mängd sidomaterial som inte berörde ämnet för min 
uppsats. Jag höll mig dock kortfattad och svaren var i huvudsak långa. En intervju 
skiljde sig dock från de övriga, där lade jag ut texten mer och informanten kommente-
rade mina ord mer än berättade självmant. 
 

Bearbetning av insamlad data 
Jag spelade in intervjuerna på band och skrev sedan omgående ut allt ordagrant för 
att jag lättare skulle kunna bearbeta materialet. Intervjuerna lästes igenom och utta-
landena grupperades efter olika teman utifrån mina frågeställningar. Samtidigt ska-
pade jag ett kodsystem för att kunna hitta tillbaka till vem som sagt vad.  
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När jag omvandlade de talade intervjuerna till skriven text anpassade jag i någon 
mån grammatik och meningsbyggnad så att texten hade en form som jag förmodade 
stämde med hur intervjupersonen skulle ha velat formulera sig i skrift, allt enligt Kvale 
(1997, sid 153) som även talar om att översättare är en slags förrädare eftersom en 
översättning alltid innebär en viss förvanskning av det ursprungliga. Jag tog bort upp-
repningar, hummanden och band samman vissa splittrade meningar med många 
långa bisatser till mer sammanfattande meningskoncentreringar. Här fanns en risk för 
att den mening jag sammanfattade uttalandet till inte fullt ut skulle sammanfalla med 
intervjupersonens mening.  

Intervjupersonerna fick så ta del av dessa meningskoncentreringar och möjlighet att 
lämna synpunkter kring dem eller förtydliga sina uttalanden om de så önskade. Detta 
gjordes per e-post, på intervjupersonernas önskemål. Det var endast en informant 
som uppgav sig vara tveksam – hon ville försäkra sig om att det inte skulle se ut som 
att hennes åsikter och uttalanden skulle representera hela hennes arbetsgrupp efter-
som hon inte visste deras inställning. De övriga stod fast vid sina svar och meningen 
i dem. Jag försäkrade den tveksamma informanten att uttalandenas ursprung inte 
skulle komma att avslöjas och då godkände hon meningskoncentraten och stod fast 
vid sina uttalanden. Det var denna intervju som även skiljde sig från de övriga när det 
gäller balansen mellan frågornas och svarens längd. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet – Får jag svar på de frågor jag avser att besvara? Intervjusamtalen kom att 
handla om åtskilliga områden, allt från hur hjälpmedel för funktionshindrade bör ad-
ministreras, brister i LSS och till morföräldrars möjlighet att överta ansvaret för sina 
barnbarn om föräldrarna skulle avlida. Men ur allt detta sidomaterial har jag valt ut 
det som berör studiens syfte och frågeställningar. 
 
Reliabilitet – Resultatet är det som dessa intervjupersoner sa till mig och jag finner 
ingen anledning att ifrågasätta detta. Intervjuerna förbereddes genom att de tillfråga-
de fick veta vilket ämnesområde vi skulle uppehålla oss omkring. Själva intervjun flöt 
därefter som ett samtal utan styrning av förutbestämda frågor. Jag hade studiens 
syfte och frågeställningar för ögonen och försökte leda samtalet att handla om sådant 
som kunde ge material till uppsatsen. Jag fick inte någon känsla av att åsikterna var 
politiskt tillrättalagda utan intervjuerna var spontana och att intervjupersonerna treva-
de sig fram kring detta område som inte hade varit på dagordningen tidigare. Jag har 
ovan lagt fram de utgångspunkter jag själv hade inför intervjuerna och som kan ha 
påverkat min del i samtalen. Informanterna fick även en chans att korrigera eventuel-
la missuppfattningar och feltolkningar när jag skickade meningskoncentrationer till 
dem för godkännande efter intervjuerna. 
 
Generaliserbarhet – Kan de resultat som presenteras i uppsatsen sägas gälla för 
andra politiker och tjänstemän än just de intervjuade? Jag sökte efter personer inom 
riksdagen, Riksförsäkringsverket och Kommunförbundet med erfarenhet av arbetet 
med handikappfrågor. Hade jag intervjuat vem som helst inom dessa organisationer 
skulle resultatet förmodligen ha sett annorlunda ut. Dessa informanter har inblick i 
LSS och handikappolitiken som först i Sverige under senare tid.  
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TEORIAVSNITT 
Jag har valt att analysera och tolka intervjumaterialet med hjälp av Goffmans teori om 
stigma och Luhmanns systemteori. Här följer en beskrivning av teorierna. 
 

Stigma  
Socialpsykologen Erving Goffman har formulerat en teori om stigma i sin studie 
Stigma. Den avvikandes roll och identitet. I det antika Grekland märktes kriminella 
och förrädare genom att skäras eller brännas så att vanligt folk skulle känna igen 
dem. Av märket framgick personens marginaliserade ställning och det fungerade 
både som varningsmärke för allmänheten och som straff för personen som felat. Or-
det stigma betyder ursprungligen märke eller sticksår (Goffman, 1972, sid 11) Goff-
man definierar stigma som ett kännetecken som är djupt misskrediterande för en 
person och som kan reducera henne till att vara det som stigmat står för. Goffman 
beskriver tre olika typer av stigma - kroppsliga stigman som t.ex. ett fysiskt handi-
kapp, karaktärsstigman som t.ex. missbruk och gruppstigman som religionstillhörig-
het, etnicitet, klass och kön. Ett stigma kan enligt Goffman vara synligt eller osynligt. 
Synliga stigman som fysiska handikapp kan inte döljas och personen får lära sig att 
leva med sitt stigma och möta de fördomar han kan råka ut för i olika situationer. 
Osynliga stigma kan döljas bättre men risken finns att de avslöjas. (a a sid 14) Hos 
personen som bär stigmat väcks en känsla av att inte veta vad andra tänker om hen-
ne och en följd kan vara att hon känner sig ifrågasatt. (a a sid 23). 
 
Psykiatrikern Bruce Link och sociologen Jo Phelan menar att stigmatisering alltid 
sker under ojämlika maktförhållanden och kan påverka den stigmatiserades möjlighe-
ter i samhället genom att de som anses avvikande får en låg status i samhället och 
löper stor risk att diskrimineras när de söker arbete, sjukvård, utbildning och/eller bo-
stad. Att vara stigmatiserad medför ofta sämre livschanser och mindre makt över sitt 
liv. (Link & Phelan, 2001, sid 363).  
 
Marie Gustafsson Holmström (2002, sid 131) redogör för Lars Grues uppfattning om 
att människor idag inte direkt undviker de avvikande utan att man istället beter sig 
annorlunda än vid mötet med den som uppfattas som normal och mer lik en själv. 
Grue säger att den avvikande inte erkänns socialt utan människor de möter beter sig 
på ett speciellt sätt utifrån de föreställningar de har om ett negativt kännetecken som 
t ex en viss funktionsnedsättning. Grue ger en rad exempel på beteenden som de 
ungdomar som ingår i hans studie uppfattar som stigmatiserande. Några av dessa är 
att bli behandlad som ett barn av okända människor, att bli talad över huvudet på och 
att inte ha samma förväntningar och krav på sig som andra har. Detta kan uppfattas 
som att man inte behöver prestera något eller delta i samhällslivet som alla andra 
men kan också upplevas som att man måste prestera mer än icke funktionshindrade 
för att få samma erkännande eller respekt. Andra stigmatiserande förväntningar är att 
inte förväntas tappa humöret och att alltid vara god och glad. Gustafsson Holmström 
säger också att stigmatisering är att se en person enbart som sin funktionsned-
sättning. Man förklarar alla eventuella svårigheter runt människan med att hon har sitt 
funktionshinder. (Gustavsson Holmström, 2001, sid 133) 
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Luhmanns systemteori 
Niklas Luhmann menar i sin systemteori att det är hur man kommunicerar omkring 
personen som bestämmer hur dennes egenskaper ska bedömas och därmed om 
någon ska anses som funktionshindrad eller inte. Hur kommunikation uppstår blir en 
naturlig följdfråga om problem inte kan uppfattas förrän man kommunicerar om dem. 
(Michailakis, 2005)  
 
Luhmann talar om att system är autopoietiskt, det refererar till sig självt och bekräftar 
sig självt men tar in impulser utifrån, bearbetar dessa så att intrycken passar in i sy-
stemet. Kommunikationen inom ett system kan studeras och analyseras. System kan 
däremot inte kommunicera sinsemellan, det är snarare information som utväxlas mel-
lan system. Systemet skapar mening genom att ordna världen i olika teman att kom-
municera omkring, dela up rollerna inom systemet och genom att hantera tiden för att 
kunna behärska tiden och skapa effektivitet. (Moe, 1995, sid 233). 
 
Erika Hermansson beskriver i sin magisteruppsats, våren 2002, att Luhmann menar 
att all kommunikation uppstår och sker i sociala system. Hur man inom ett socialt sy-
stem kommunicerar omkring en företeelse eller individ påverkar vilka värderingar och 
attityder som blir rådande. Man bör enligt Luhmann studera det sociala systemet hell-
re än enskilda individer och företeelser för att få fram verklig kunskap om kommuni-
kation. Den som observeras och den som observerar, sändaren och mottagaren av 
information, deltar i samma värld och formar samtidigt den värld de finns i. Uppfatt-
ningar och värderingar existerar inte i tomma luften utan skapas i mänskliga möten 
och i alla former av kommunikation. (Hermansson, 2002, sid 45-74) 
 
Jag har med hjälp av dessa teorier sökt en djupare förståelse av de svar intervju-
personerna gav mig. Efter varje resultatdel följer en analys där jag kopplar vissa utta-
landen till teorierna. 
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RESULTAT 
Denna uppsats syftar till att besvara följande frågeställningar:  
- Hur ser sig politiker och tjänstemän på olika nivåer i samhället kunna säkerställa 
möjligheterna för människor med fysiska funktionshinder att kunna välja och fullfölja 
föräldraskap? 
- Hur uppfattar politiker och tjänstemän på olika nivåer i samhället sina uppdrag när 
det gäller föräldrar med fysiska funktionshinder? 
- Vilka erfarenheter av föräldrar med funktionshinder och deras situation har politiker 
och tjänstemän på olika nivåer i samhället? 
 
Här redovisas resultatet från intervjuerna efter olika teman enligt kommentar ovan. 
Först redovisas vad informanterna sade sig ha för erfarenheter av föräldrar med funk-
tionshinder, detta för att få en uppfattning om i vilken mån ämnet diskuterats tidigare 
och därmed hur kommunikationen kring detta sett ut i deras sociala system. Därefter 
följer deras uppfattning om tolkningen av LSS när det gäller föräldraskap. Jag var 
intresserad av hur riksdagspolitikerna resonerade kring LSS eftersom de inom kort 
skulle ta ställning till en motion i frågan och av hur de och tjänstemännen på Kom-
munförbundet och Försäkringskassan uppfattade behovet av denna lagändring för att 
kunna säkerställa möjligheten för människor med funktionshinder att välja och fullfölja 
föräldraskap. Sedan har jag samlat uttalanden som visar intervjupersonernas inställ-
ning till föräldrar med funktionshinder eftersom det kan påverka hur de verkar för 
denna grupp. Informanterna beskrev också andra sätt att möjliggöra föräldraskap 
trots funktionshinder. Efter det kommer ett stycke om informanternas uppfattning om 
sitt uppdrag när det gäller föräldrar med funktionshinder. Varje tema åtföljs av en 
analysdel utifrån delar av Goffmans teori om stigma och Luhmanns systemteori samt 
i någon mån de centrala begrepp som nämndes inledningsvis. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattning av resultat och analys. 

Erfarenheter av föräldrar med funktionshinder 
Intervjupersonerna inleder med att säga att de inte har stött på särskilt många föräld-
rar med funktionshinder. De har i alla fall inte träffat dem specifikt i egenskap av att 
vara föräldrar och informanterna säger sig inte ha tänkt på den dimensionen hos per-
sonerna. Ingen har tagit upp frågan med informanterna, vare sig föräldrar eller handi-
kappförbund. De minns inte heller tidigare motioner eller ärenden som rört just grup-
pen föräldrar med funktionshinder, lagstiftningen kring dem eller kring vilket stöd som 
erbjuds för föräldrasysslorna. 
 
En informant kom dock vid närmare eftertanke ihåg en mamma som berättade om 
sin situation som funktionshindrad förälder i ett möte arrangerat av ett handikappför-
bund för inte så länge sedan. Någon minns en diskussion som rörde föräldrar som får 
förtidspension men som anser sig orka ta hand om ett barn. Då anser en del hand-
läggare eller beslutsfattare att föräldern har en restarbetsförmåga och således inte 
kan anses berättigad till full pension. En minns en förälder med funktionshinder läng-
re tillbaka i tiden, före LSS, som inte fick behålla vårdnaden om sitt barn och som inte 
heller kunde ha kontakt med barnet. Informanten upprördes mest av att barnet place-
rades så långt bort från mamman trots att det fanns morföräldrar som var villiga och 
kapabla att hjälpa till. En annan har stött på föräldrar som på grund av otillgängliga 
skolbyggnader inte kunnat ta sig till barnets klassrum, föräldramöten och som upple-
ver att de bemötts med osäkerhet från t ex lärare och ledare för idrottsaktiviteter. Men 
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när hon mötte dessa föräldrar så har det varit frågan om hur tillgänglig skolorna ska 
vara som har varit i fokus – inte föräldrarollen. Hon tycker sig dock ha sett att lärare 
ibland väljer att kommunicera med barnet i stället för att kontakta föräldern som har 
funktionshinder. Hon menar att den funktionshindrade i de fallen inte betraktas som 
en jämbördig vuxen. Hon nämner att samma situation brukar uppstå i familjer där 
barnet talar bättre svenska än föräldrarna.  
 
En informant tycker trots mycket liten erfarenhet av möten med föräldrar med funk-
tionshinder inte att det är alltför svårt att sätta sig in i deras situation. Han tror sig 
både kunna föreställa sig var problem kan uppstå i vardagen och att handläggare 
tvingas göra vissa gränsdragningar när de handlägger ärenden som rör stöd till för-
äldrarna. En informant säger att hon inte hört så mycket om rörelsehindrade föräldrar 
men berättar om ett projekt som FUB (Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, 
Ungdomar och Vuxna) har, där det visar sig att med tillräckligt stöd kan även föräld-
rar med utvecklingsstörningar klara av sitt föräldraskap på ett bra sätt. Någon menar 
att personalen i bostaden, habiliteringen och anhöriga kan hjälpa en utvecklingsstörd 
förälder att hantera barnen lika bra som en personlig assistent, anser en person.  
 
En informant pekar på att en av anledningarna till att situationen för föräldrar med 
funktionshinder inte varit på dagordningen kan ha att göra med att det inte är de 
funktionshindrade föräldrarna som är de aktiva och drivande i handikappförbunden, 
de har förmodligen inte tid till det. Vissa andra grupper har arbetat upp en stark lob-
byingverksamhet och driver sina specifika frågor. Något sådant har man inte sett när 
det gäller föräldrar. 
 
En talar om att förr var det familjen som tog hand om barnen till den funktions-
hindrade familjemedlemmen men att nätverken numera ser helt annorlunda ut och att 
lagstiftningen är en annan. Det finns oftast inte heller släktingar som är lediga och 
kan hjälpa till. Alla arbetar långt upp i åldrarna och orkar kanske inte med att ansvara 
för barnbarn när de väl går i pension. 
 

Analys 
Att informanterna inte tänkt på att vissa av de människor med funktionshinder de stött 
på också är föräldrar överensstämmer med vad jag fann när det gäller forskning och 
litteratur. Det var svårt att hitta äldre studier och litteratur i frågan. Man har inte vägt 
in den dimensionen vare sig i handikappolitiken eller i äldre forskning. Med Luh-
manns systemteori kan man förstå det som att när ingen kommunikation före-
kommer så ser man inte heller denna dimension. Luhmanns systemteori väcker även 
frågan om hur kommunikationen och därmed medvetenheten om ett fenomen upp-
står. En intervjuperson beskrev att han fick upp ögonen för detta med att människor 
med funktionshinder även kan vara föräldrar först när han hörde föräldrar med funk-
tionshinder berätta om sin situation och genom att ta del av goda exempel. Med 
Goffmans stigmateori kan man se det som att människor med funktionshinder stig-
matiserats genom att de i huvudsak beskrivits utifrån sitt funktionshinder och inte 
som förälder, yrkesutövare, kund eller medmänniska. Grues idé om att människor 
inte direkt undviker men beter sig annorlunda mot den som har funktionshinder än 
mot andra visar sig i beskrivningen av lärare som inte möter föräldern som en jäm-
bördig vuxen utan låter information gå via barnet. 
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Uppfattning om tolkningen av LSS när det gäller föräldraskap 
Det är ett färskt område och informanterna säger sig ha svårt att hitta referenser i 
frågan. Flera informanter efterfrågar så tydlig lagstiftning som möjligt för att förhindra 
godtycklighet och olika tillämpning runt om i landet. Någon tror på att om det skulle 
komma en regeringsrättsdom skulle den bli prejudicerande fast tillägger att det ändå 
vore svårt att följa den eftersom bedömningen är så individuell. En intervjuperson tror 
inte att några politiker vill förändra LSS enbart i denna fråga men att Riksdagen kan 
be Regeringen förtydliga det som redan finns skrivet om det finns tveksamheter. So-
cialdepartementet kan då ges i uppdrag att se över frågan, Socialstyrelsen kan för-
tydliga det som står i lagen och Riksförsäkringsverket kan förtydliga för sina kassor 
vad som ska gälla. Flera uppskattar att frågan lyfts och att den motion som Riksda-
gen fått att hantera gör att frågan förs på tal. De flesta tycker att nuvarande formule-
ring i LSS och förarbetena räcker och fungerar för dem som omfattas av LSS. Någon 
anser till och med att det skulle vara tillräckligt med socialtjänstlagen. En person ser 
risker med att skriva in föräldrasysslorna som ett kriterium för att få rätt till personlig 
assistans nämligen att det skulle kunna tolkas som att alla ska skaffa barn och att det 
skulle vara en rättighet att vara förälder.  
 
Informanterna beskriver att när föräldern med funktionshinder har personliga assis-
tenter kan detta innebära en påfrestning på förhållandet och det behov av integritet 
man har i en familj. Det är mycket speciellt att leva med assistenter i huset. Någon 
uttrycker det som att assistansen ger en oerhörd frihet men innebär också en belast-
ning eftersom man inte får vara ifred. Informanterna tror inte att föräldrar skulle välja 
att ha assistenterna i hemmet längre än vad som är absolut nödvändigt. Det blir själv-
reglerande, uttrycker någon det som. En informant talar om att man bör eftersträva 
en jämlik relation där båda parter delar ansvaret och arbetet, på samma sätt som är 
eftersträvansvärt i alla familjer. Assistenten ska inte ta över den friske partnerns syss-
lor, där det finns en sådan. Men den funktionshindrade ska till-sammans med assi-
stenten utföra sina uppgifter i hemmet och med barnen. Här måste individuella be-
dömningar och önskemål avgöra vem som gör vad, man bör också se till hur familjen 
levt tidigare. En informant minns en bekant som fick funk-tionshinder och att deras 
relation inte höll och menar att påfrestningen blir stor på förhållandet när en part får 
funktionshinder. 
 
Alla intervjupersonerna nämner förarbetena till LSS och att det där står att det är na-
turligt att assistenten hjälper den assistansberättigade föräldern med de sysslor som 
följer med barnen. En informant säger att den som inte är berättigad till stöd enligt 
LSS får stöd genom SoL. Men han tvekar inte om att man har rätt till stöd för föräld-
rauppgifterna åtminstone när barnet är litet. Det är ett behov som andra. Man ska 
kunna få kompensation för det man inte klarar med sina händer och fötter. De flesta 
anser LSS vara den lag man bör tillämpa. Endast en informant tycker att socialtjänst-
lagen och hälso- och sjukvårdslagen kan ge ett fullgott stöd. Flera säger att så länge 
barnen är små och till stor del beroende av sin förälder bör personen få assistans för 
sysslorna. Sedan anser någon att andra kan ta över, samhället i form av barnomsorg 
kan lika väl ta hand om barnet och assistansen är inte lika självklar längre. 
 
Informanterna har inte hört talas om någon diskussion när det gäller tolkningssvårig-
heter kring detta. Man tar för givet att de personer som har personlig assistans även 
får assistans för föräldrauppgifterna. De tolkar tystnaden som att det inte finns några 
problem – vare sig handläggare eller föräldrar har tagit upp frågan även om många 
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överklagningar kommit in kring andra frågor i LSS och kring vad som ska rymmas i 
det man kallar grundläggande behov. Några talar om att frågan inte är utredd och 
prövad i domstolarna så att man kan uttala sig om någon praxis eller huruvida det 
förekommer tolkningssvårigheter. En informant tror att föräldrar får fler assistanstim-
mar, kanske i kombination med ledsagning och att det motiveras med att stödet be-
hövs för att klara den dagliga livsföringen. Någon annan tror att man motiverar ett 
ökat antal timmar med att det hör till övriga behov som inte tillgodoses på annat sätt.  
 
Någon menar att eftersom det ingår i föräldraskapet att bli mor- eller farförälder så 
småningom bör man kunna få assistanstimmar för att vara tillsammans med sina 
barnbarn på samma sätt som icke funktionshindrade kan. Eftersom man inte orkar 
lika mycket när man blir äldre bör det inte bli något stort problem, det handlar mer om 
sporadiska insatser tror två informanter. Någon talar om att det är viktigt att komma 
ihåg att unga människor ofta har helt andra behov än äldre, apropå att samma hand-
läggare ofta ska bedöma både äldre människors behov av omsorg och funktionshind-
rades behov av assistans. 
 
En informant påpekar att LSS saknar krav på kvalitet i insatserna och dokumentatio-
nen. Hon anser inte att man kan bedöma kvaliteten på insatsen efter hur nöjd bruka-
ren är: ”Brukaren kommer aldrig vara nöjd och det är väl inte säkert att insatsen har 
kvalitet bara för att brukaren är nöjd.” 
 
De flesta informanterna menar att det rör sig om en så liten grupp som behöver per-
sonlig assistent för att klara föräldrasysslorna att kostnaden är marginell. Flera tänker 
dock att antalet funktionshindrade som väljer föräldraskap kommer att öka alltefter-
som samhället görs mer tillgängligt och möjligheten öppnas. Även detta att ungdomar 
med funktionshinder idag ser det som en självklarhet att kunna studera, bo själv, ar-
beta och bilda familj tror man ska medföra att fler kommer att behöva assistans för 
föräldrauppgifterna. Flertalet deltagare i undersökningen anser att detta är ett tecken 
på att samhället äntligen börjar bli tillgängligt och bra även för funktionshindrade. In-
formanterna nämner mervärden i form av oberoende och självkänsla – det kan vara 
mer värt än vad assistansen kostar i pengar.  
 
Åsikterna skiftar om vem som ska anordna och finansiera assistansen. Informanter 
talar om att det är olyckligt att kostnader för de funktionshindrade ofta räknas ihop 
med omsorgen om äldre. Av all assistans och hemtjänst går ju bara en liten del till de 
funktionshindrade, den totala summan kan tyckas vara överväldigande och insatser-
na upplevs därigenom som kostsamma. Kostnaden för personlig assistans bör inte 
ses som enbart en kostnad, förklarar en informant, personen med funktionshinder har 
behov av hjälp av olika slag och skulle ha kostat i någon annan verksamhet istället 
om hon inte hade sin assistent. Denna typ av samhällsanalys görs alltför sällan, an-
ser informanten. Oftast räknas bara kostnaderna och det kan se dyrt ut. Någon pekar 
på att om personen med funktionshinder ändå har assistans för andra sysslor blir 
merkostnaden inte särskilt stor. Uppfattningen är hos de flesta att eftersom man i en 
familj och parrelation har behov av integritet kommer föräldrarna inte att överutnyttja 
assistansen och därigenom blir det inte så kostsamt. En informant återkommer till att 
det ju är samhällets pengar och frågar sig om vi är villiga att bidra till att stödja funk-
tionshindrade i sitt föräldraskap. Hon jämför med en arbetslös ensamstående mam-
ma med dålig ekonomi som inte får samma stöd från samhället utan får kämpa på 
med både yrkesarbete och föräldraarbete. 
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Analys 
Återigen märks att väldigt lite kommunikation förekommit kring föräldrar med funk-
tionshinder. När inga överklaganden inkommit och när handläggare och politiker inte 
diskuterar frågan så beaktas heller inte fenomenet. Enligt Luhmanns systemteori 
skulle medvetenheten och kommunikationen om föräldrar med funktionshinder vakna 
och växa om fler beslut överklagades och om handläggare fick del av och dokumen-
terade frågor kring föräldrasysslorna. Just hur kommunikationen sker inom rättsvä-
sendet tycks vara extra viktigt för flera av informanterna. Av det förstår jag att vissa 
instansers kommunikation om en företeelse kan väga tyngre än andras. Hur tungt 
politikers och tjänstemäns kommunikation kring en fråga väger när det gäller rättsvä-
sendets uppfattning i frågan framgår inte men enligt Luhmann skapar och påverkar 
de tillsammans den kommunikation som finns eftersom de ingår i ett socialt system 
och i detta system uppstår de värderingar och tolkningar som blir rådande. 
 
Att någon anser att samhället kan ta över barntillsynen efter småbarnstiden, utan att 
reflektera över att det vanligtvis är upp till föräldrarna att avgöra när det är dags att 
lämna barnet till barnomsorgen, ser jag som ett exempel på en stigmatiserande håll-
ning. Föräldern med funktionshinder fråntas ansvaret för att planera barnets tillvaro 
utifrån barnets och förälderns behov och rätten att bestämma själv. Med Goffmans 
stigmateori kan man förklara denna uppfattning på flera sätt. Människor med stigma i 
form av exempelvis funktionshinder kan behäftas med nedlåtande värderingar eller 
ses som icke likvärdiga vuxna. De betraktas istället som barn som inte kan ta ansvar 
för sitt eget bästa och än mindre sina barns bästa. Det är också möjligt att det inte i 
första hand är deras funktionshinder som gör att informanten anser att samhället ska 
bestämma över deras barn utan att när man kostar samhället mer pengar än andra 
så ska man fråntas makten även över sitt föräldraskap.  Detta kan därmed vara ett 
dubbelt stigma – dels synen på funktionshindret i sig och dels att man belastar den 
gemensamma ekonomin. 
 

Inställningar till föräldrar med funktionshinder 
Så gott som alla informanter ser det som självklart att människor ska kunna och få 
välja föräldraskap själva och att föräldrar med funktionshinder kan vara bra och dåli-
ga precis som andra föräldrar. En informant säger sig ha stött på felaktiga fördomar 
som säger att en till synes frisk förälder automatiskt blir en bättre förälder än en med 
funktionshinder. En anser dock att man måste överlåta vissa bedöm-ningar och be-
slut åt samhället om man har svåra funktionshinder. Någon nämner att barnet kanske 
stöter på problem när det inser att föräldern inte är som andra föräl-drar och inte fun-
gerar på samma sätt, men att problemen blir svårare för barn som placeras i familje-
hem ändå måste anses som ganska säkert.  
 
Man tror också att allt fler människor med funktionshinder kommer att välja att bli för-
äldrar nu när samhället är mer anpassat och när man kan få personlig assistans till 
hjälp i vardagen. Innan LSS fanns vågade inte lika många funktionshindrade välja att 
skaffa barn beskriver några informanter, de som ändå fick barn kämpade på för sig 
själva med hjälp av släkt och vänner. Unga människor idag förväntar sig ett fullvärdigt 
liv, pratar en informant om, och i det ingår för de flesta både studier, arbete, ett eget 
hem, barn och familj. Förr i tiden förväntade sig inte unga flickor med funktionshinder 
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att de skulle bli mammor och omgivningen hade inte heller dessa förväntningar på 
flickorna, berättar en av intervjupersonerna. En annan informant talar om att en pro-
cess pågår, att få samhället vilja satsa på och anpassa sig för funktionshindrade. En 
attitydförändring som ska föra med sig att vi ser det som helt naturligt att människor 
med funktionshinder även är föräldrar. En informant säger att det ”fort-farande finns 
taxichaufförer som röker i bilen och således inte tar hänsyn till allergiker och det finns 
med stor sannolikhet på liknande sätt handläggare som har fördomar om funktions-
hindrades förmågor och därmed riskerar att göra ofullständiga utredningar och felak-
tiga bedömningar”. 
 
En informant ifrågasätter svårt funktionshindrades möjligheter att räcka till för barnet, 
barnet ska ju kunna knyta an till en person och om t ex inte föräldern kan hålla barnet 
tror hon att barnet får problem med att knyta an. Hon är ytterst tveksam till att barnet 
kan det om det finns många olika assistenter kring barnet. Hon säger också att om 
en ettåring skiljs mer än ett dygn från den som den har knutit an till kan det medföra 
störningar i relationen. Hon talar om att ”det skulle kräva ytterst mogna begåvande 
föräldrar med handikappmedvetenhet” för att kunna klara av att vara föräldrar och t 
ex hantera relationen mellan assistenter och barn. Hon berättar om en funktionshind-
rad flicka som avstod från barn därför att hon har funktionshinder och informanten 
tolkade detta som ett ”fantastiskt handikappmedvetande”. Denna informant undrar 
också ”Var ska man dra gränsen, vilka diagnoser ska anses väcka tveksamhet till 
föräldraskap?.. Ska vem som helst kunna ha barn och få assistans för det?.. Ska oli-
ka hjälpmetoder för att bli gravid öppnas även för dessa personer?” Hon upprepar att 
det inte kan ses som ett grundläggande behov att vara förälder och att ingen har rätt 
att bli förälder. Hon säger att ”människor kan leva utan att ha barn men inte utan att 
äta”. Samma person talar också om vilka oerhörda pedagogiska resurser som läggs 
ner för att t ex få de utvecklingsstörda att inse att man inte ska ge sig in på ett föräld-
raskap man kanske inte klarar. Hon nämnde den tidigare tvångssteriliseringen som 
utfördes på de människor som samhället ansåg inte kunna besluta själva kring föräld-
raskapet men menade att stora insatser än idag görs för att förhindra oönskade gra-
viditeter. Hon säger att ”det finns intelligenta funktions-hindrade som kan ha ansvar 
för barn och de som inte kan det”. Där tillägger hon dock att situationen är densam-
ma bland föräldrar utan funktionshinder.  Hon tar vidare upp frågan om det är föräl-
derns rätt och förälderns bästa som ska vara i sikte eller om det är barnkonventionen 
och barnets bästa som vi ska sträva efter. Hon menar att barnet har behov av att ha 
fungerande föräldrar och att föräldern har behov av att få ta hand om sitt barn. Hon 
ser konflikter mellan tre parallella styrinstrument – Barnkonventionen som har barnet 
i fokus, Socialtjänstlagen med både barn och vuxna i fokus och så LSS med fokus på 
den vuxnes behov. Hon frågar sig vilken som ska vara den styrande och överordna-
de. 
 

Analys 
Här kan jag se att allt eftersom samhället blivit mer tillgängligt både när det gäller mil-
jö, studier och arbete, så förväntar sig ungdomar med funktionshinder ett fullvärdigt 
liv i större utsträckning idag än tidigare. Ser man på det förloppet med Luhmanns 
systemteori i bakhuvudet så har utvecklingen gått åt det hållet just för att man pratat, 
skrivit, forskat och lagstiftat om handikapp, funktionshinder och rättigheter på det sys-
tematiska sätt som skett under senare decennier. När man säger att människor med 
funktionshinder måste överlåta beslut åt samhället gör det enligt Luhmanns teori att 
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uppfattningen om dem blir att de inte är kapabla att fatta egna beslut eller att det är 
samhället som bör bestämma åt dem. Att inte äga makten över hur man vill utforma 
sitt föräldraskap kan enligt Goffmans teori bli ett stigma för föräldern med funktions-
hinder eftersom det skiljer honom/henne från andra föräldrar och riskerar att påverka 
vilken makt personen med funktionshinder har över andra delar av tillvaron. Den 
stigmatiserande synen på människor med funktionshinder kommer om man tolkar 
den med Luhmanns systemteori att florera så länge det finns de som kommunicerar 
om dem på det sättet. 
 

Andra sätt att möjliggöra föräldraskap  
Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken ”Från patient till medborgare” 
(Regeringen, 2000) menar en informant ska bidra till att höja kunskapen om funk-
tionshinder och anpassa samhället istället för att särlösningar ska ordnas enbart för 
den enskilda människan med funktionshinder. Hon säger att det inte spelar någon 
roll hur mycket individuellt stöd vi ger om inte attityderna och bemötandet i samhället 
förbättras, vi ska inte se bara till individens problem utan på hur vi utformar samhäl-
let. Handlingsplanen ställer krav på samhället, det är allas ansvar att även människor 
med funktionshinder får plats och är välkomna. En informant skulle föredra en civil-
rättslig lagstiftning som skulle innebära att den som inte uppfyller lagen får betala 
skadestånd till den funktionshindrade. Det skulle på det sättet bli dyrt att underlåta att 
göra de lagstadgade handikappanpassningarna eller uppfylla de rättigheter som man 
enats om ska gälla för alla.  
 
Annars tror flera av informanterna att många av de handikappanpassningar som 
gjorts och görs i samhället och bostäderna täcker även behoven som uppstår när 
man blir förälder – där man kommer fram med rullstol kan man även ta sig fram med 
barnvagn. När det gäller hjälpmedel är flera informanter överens om att de kan revo-
lutionera vardagen för den som har funktionshinder och det ses som självklart att för-
äldrarna får de hjälpmedel de kan behöva för att kunna ta hand om barnen. Någon 
föreslår en hjälpmedelsgaranti som definierar vilken typ av hjälpmedel man ska få, 
sedan skulle man kunna inhandla den produkt man själv tycker bäst om. Idag är man 
hänvisad till ett relativt litet utbud av hjälpmedel om man inte betalar på egen hand. 
 
En anser att det är socialtjänstens ansvar att stödja föräldrar och barn för att främja 
lika och jämlika levnadsvillkor. Sedan finns ju bilstöd, handikappersättning och övriga 
stöd som för andra människor med funktionshinder. Bilstödet nämns som en sak som 
underlättar föräldraskapet i och med att man därigenom kan skjutsa sitt barn och följa 
barnet dit det ska. Och kan man inte köra själv ska ens assistent kunna köra bilen så 
att man som förälder ändå kan följa sitt barn. 
 
En informant menar att det vore önskvärt att den funktionshindrade kan få personlig 
assistans även om man bor i kollektivt boende. Ett par informanter menar att friheten 
att kunna avskeda en assistent som man inte fungerar optimalt ihop med kan upple-
vas som en stor frihet som inte finns när hjälpen ges via socialtjänstlagen. En annan 
ser dock inte rätten att välja assistenter själv som ovillkorlig och talar istället om hur 
problematiskt det är att hitta assistenter. Hon tror att en av anledningarna är just det 
att vem som helst kan vara assistent, hon menar att det gör att yrket får låg status. 
Hon menar också att de som bor i kollektivt boende kan få tillräckligt stöd i föräldra-
rollen av habiliteringen, personalen i bostaden och sina anhöriga.  
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Flera informanter känner till att människor med funktionshinder kan stöta på problem 
när de vill ta emot adoptivbarn. En informant som tidigare arbetat just med dessa frå-
gor framhåller att när det gäller adoptionsutredningar är huvudfrågan att hitta bästa 
möjliga hem åt ett barn – inte att vuxna ska få lov att bli föräldrar. Alla tilltänkta adop-
tivföräldrar granskas ingående och långt ifrån alla godkänns, menar hon. Dessutom 
har många givarlängder en stark önskan om att barnet ska hamna i en normalfamilj 
där föräldrarna är friska. Vissa länder har också en fördomsfull inställning till funk-
tionshindrade människor. Mycket av debatten kring homosexuellas möjligheter att 
adoptera barn känner hon igen även för de funktionshindrade. Någon talar om att alla 
adoptivföräldrar behöver mycket speciella egenskaper och kunskaper för att barnet 
ska må bra och uttrycker tveksamhet till om man kan klara det med olika assistenter 
till hjälp. Samtidigt nämner hon behovet av särskilt stöd och utbildning till alla adoptiv-
föräldrar – även de utan funktionshinder. 
 

Analys 
Uttalandet om att enstaka individuella lösningar inte räcker utan att attityderna och 
bemötandet i samhället behöver ändras för att förändring ska ske på djupet kan med 
Luhmanns systemteoretiska resonemang förstås genom att hur man kommunicerar 
omkring funktionshinder och människor med funktionshinder avgör hur man ska se 
på den personen. Detta spelar en avgörande roll när det gäller vilken attityd som ska 
bli dominerande. Å andra sidan påverkar kommunikationen kring enskilda personer 
sammantaget enligt Luhmanns systemteori hur attityden blir till människor med funk-
tionshinder i stort.  
 
Att människor som bor i kollektivt boende inte har möjlighet att påverka vilka perso-
ner de ska ha till hjälp ser jag som stigmatiserande. En person i eget boende med 
personliga assistenter har större inflytande över detta. En personal kan vara bra på 
sysslorna i boendet men det behöver inte betyda att han klarar att hantera barnet på 
det sätt föräldern önskar. Likaså när det gäller möjligheten att adoptera ett barn. Om 
samhället menar att föräldrar med funktionshinder kan få ett fullgott stöd när det gäll-
er att ta hand om barnen, sköta sig själva och kommunicera med andra så vore det 
ologiskt att därefter peka på funktionshindret som ett hinder för adoption. 
 

Uppfattning om sitt uppdrag 
En informant säger att hon har kontakter ”ute på kassorna” där hon kan höra efter hur 
det ser ut i verkligheten och om överklaganden har gjorts innan hon tar ställning till 
om riksdagen behöver uppdra åt regeringen att se över frågan.  Hon nämner att en-
ligt den nationella handlingsplanen (Regeringen 2000) ska fördomar motverkas ge-
nom att öka kunskaperna om funktionshinder och funktionshindrades livsvillkor. Där 
slås också fast att vi inte ska lägga problemet hos den funktionshindrade utan foku-
sera på hur vi utformar samhället både vad det gäller fysiska hinder och kunskap hos 
dem som arbetar på myndigheter, i skolan och inom sjukvården, fortsätter hon. Hon 
säger ”Det kvittar hur mycket individuellt stöd vi ger, pengar eller personal som tar 
hand om funktionshindrades barn om inte läraren i skolan, idrottsledaren eller kura-
torn har en attityd mot den funktionshindrade som gör att man blir bedömd som alla 
andra”. Samme informant nämner också att reglerna för bilstödet behöver ses över 
och att hon hade pratat med statssekreteraren om det samma dag. 
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En annan informant ansåg att man kommer längre från sakfrågorna och kontakten 
med verkligheten när man blir riksdagsledamot än när man arbetar lokalt. Han för-
sökte därför träffa en referensgrupp på hemorten regelbundet för att hålla sig à jour 
med förändringar och behov för den enskilde. Han pratade också om rutiner i riks-
dagsarbetet och att motionerna i regel avslås när de kommer från oppositionen men 
att de i bästa fall kan leda till att en majoritet i riksdagsutskottet ber regeringen att 
komma med ett förslag som sedan kan antas i riksdagen. Han säger sig vara osäker 
på om riksdagen kan påverka hur socialdepartementet eller socialstyrelsen arbetar. 
 

Analys 
Att informanten ville veta hur verkligheten ”ute på kassorna” ser ut innan hon vet vil-
ken hållning hon ska ha kan i termer av Luhmanns systemteori tolkas som att hon 
behövde få höra hur man kommunicerar kring detta för att få en uppfattning i frågan. 
Med Goffmans sätt att se på detta skulle man kunna tolka det som att informanten vill 
få veta om gruppen föräldrar med funktionshinder enligt försäkringskassans hand-
läggare har belagts med något stigma som bör styra hennes uppfattning kring dem.  
 
Den andre informanten beskriver sin roll som riksdagspolitiker och hur spelet mellan 
majoritet och opposition fungerar. Även här kan man se att när motioner kring en frå-
ga skrivs så tvingas riksdagen diskutera frågan och även om förslaget oftast inte ac-
cepteras om det inte är en motion från majoritetspartierna så väcks tankar och samtal 
om en viss fråga. Därefter skapar majoritet och opposition, enligt Luhmanns system-
teori, inom sitt sociala system gemensamt kommunikationen och hur utveck-lingen 
skall bli. 
 

Sammanfattning av resultat och analys 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur ett urval av politiker och tjäns-
temän ser sig kunna säkerställa möjligheten för människor med funktionshinder i 
form av rörelsehinder att kunna välja och fullfölja föräldraskap. För att uppnå syftet 
formulerade jag tre frågeställningar. Nedan följer en sammanfattning av svaren på 
dessa och analysen. Kapitlet avslutas med några kommentarer om den valda under-
sökningsmetoden och de teorier jag valt att analysera resultatet utifrån. 
 
Hur ser sig politiker och tjänstemän på olika nivåer i samhället kunna säkerställa möj-
ligheterna för människor med funktionshinder i form av rörelsehinder att kunna välja 
och fullfölja föräldraskap? 
 
Intervjuerna har visat att informanterna inte hade stött på denna fråga i någon större 
utsträckning tidigare. De flesta trodde att människor som har personlig assistans en-
ligt LSS får hjälp av assistenten även när det gäller föräldrauppgifter. Någon ansåg 
att hemtjänsten kan utföra sådana sysslor utan att det behöver gå via LSS. Det sätt 
på vilket politiker sade sig kunna agera var att om det behövs kan Riksdagen ge Re-
geringen i uppdrag att utreda behovet av förtydliganden kring stödet som föräldrar 
med funktionshinder ska kunna vänta sig. Detta kan ske i form av förslag på lagänd-
ringar eller tydligare direktiv kring hur nuvarande lagar skall tillämpas. Flera menade 
att det är av antalet överklagningsärenden kring en fråga som de kan se hur stort 
behovet av en lagändring är. Intervjupersonerna inväntar således hur kommunikatio-
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nen kommer att utveckla sig innan de tar ställning i frågan. De efterfrågar särskilt 
domstolarnas uppfattning i frågan. Enligt Luhmann skulle man kunna vända på det 
och säga att de även skapar denna kommunikation tillsammans i rättsväsendet efter-
som riksdagspolitikerna är med och stiftar de lagar som rättsväsendet har att följa 
och tjänstemännen kan föra fram sina synpunkter exempelvis i remisser till riksdag 
och regering. De ingår därmed i ett slags socialt system och skapar tillsammans den 
kommunikation som ska förekomma och därmed vilka värderingar och vilken grad av 
stigmatisering föräldrar med funktionshinder ska få leva med.  
 
Hur uppfattar politiker och tjänstemän på olika nivåer i samhället sina uppdrag när 
det gäller föräldrar med funktionshinder? 
 
Hur intervjupersonerna uppfattar sitt uppdrag när det gäller föräldrar med funktions-
hinder fick jag inte något tydligt svar på. De tycks i enlighet med Luhmanns system-
teori vänta in hur kommunikationen kring denna fråga utvecklar sig innan de tar ställ-
ning. En informant nämnde dock den nationella handlingsplanen för handikappoliti-
ken i stort och arbetet som pågår för att motverka fördomar i samhället och att ansva-
ret för detta ligger på hela samhället istället för den enskilde som drabbats av funk-
tionshinder. Någon nämner att inget lobbyingarbete förekommit kring denna fråga 
och detta kan tolkas som att om exempelvis handikappförbunden eller intresserade 
politiker och privatpersoner skulle föra frågan på tal i olika sammanhang skulle kom-
munikationen kring föräldraskap trots funktionshinder öka. Denna kommunikation 
påverkar i sin tur vilka värderingar och attityder som blir rådande och som förvärrar 
eller minimerar den stigmatisering föräldern utsätts för. 
 
Vilka erfarenheter av föräldrar med funktionshinder och deras situation har politiker 
och tjänstemän på olika nivåer i samhället? 
 
De flesta informanterna sade sig inte ha så stor erfarenhet av föräldrar med funk-
tionshinder eller att de inte hade tänkt på att vissa av dem med funktionshinder de 
hade träffat också var föräldrar. Under våra samtal mindes de dock möten med för-
äldrar och berättade om detta. Någon hade nyligen hört en mamma berätta om sin 
situation och på så sätt blivit medveten om den dimensionen. Merparten av intervju-
personerna ansåg att föräldrar är ansvariga för sitt barn och besluten som rör barnet 
samt att funktionshinder med rätt stöd inte ska behöva vara ett hinder för föräldra-
skap. En person ansåg dock att människor med svåra funktionshinder måste låta 
andra fatta beslut åt dem och uppvisade en mer tveksam inställning till att människor 
med svåra funktionshinder skulle vara lämpade att ha barn. Min tolkning är att hon 
anser att funktionshindrade har vad Goffman skulle kalla för ett gruppstigma, nämli-
gen att de inte är rustade för att ha barn och att de inte heller är självbestämmande 
och ansvariga för sina barns bästa. 
 
Den metod jag valde, halvstrukturerade kvalitativa intervjuer, ökade informanternas 
möjlighet att minnas möten och tidigare erfarenheter av föräldrar med funktionshinder 
istället för att stanna vid deras första svar på frågan – att de inte hade stött på denna 
frågeställning tidigare – som jag befarar kunde ha blivit resultatet om frågorna ställts i 
enkätform eller utan möjlighet till att samtala mer fritt kring några få ämnen.  
 
Med hjälp av Goffmans stigmateori och den del av Luhmanns systemteori jag valt att 
använda i analysen har, enligt min mening, en djupare förståelse av det empiriska 
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materialet kunnat uppnås. Om kommunikationen kring ett fenomen, i det här fallet 
föräldrar med funktionshinder, sker i positiva eller negativa ordalag påverkar vilka 
värderingar som ett stigma som rörelsehinder förknippas med och därmed hur attity-
den blir till den gruppen. Alla är vi del i att skapa och rikta denna kommunikation inom 
de olika sociala system vi ingår i. 
 
Både i litteraturen och i intervjuerna omtalades att fler människor med funktionshin-
der än tidigare väljer att bli föräldrar. Därmed kommer med stor sannolikhet frågan 
komma upp oftare i framtiden. Det sätt som kommunikationen kring dessa barn och 
föräldrar förs på kommer att påverka vilken attityd de ska mötas av i samhället och 
vilken grad av stigmatisering de ska få leva med. 
 
 



 27

DISKUSSION 
Min förförståelse att fler personer med funktionshinder väljer att bli föräldrar stämmer 
både med den litteratur jag funnit och med vad några av intervjupersonerna trodde. 
Samhället har blivit mer tillgängligt och synen på den funktionshindrade har blivit mer 
jämlik på olika områden i livet. Förväntningarna på den funktionshindrade närmar sig 
också de som ställs på icke funktionshindrade. Även detta att frågan om föräldrar 
med funktionshinder inte hade diskuterats och att informanterna sade sig ha svårt att 
hitta referenser i frågan visar att ämnet inte studerats nämnvärt tidigare.  
 
Jag ser att några saker blandas ihop. En sak gäller vilka sysslor den personliga assi-
stenten ska utföra och vilka som ska kunna ingå i LSS personkrets. Att de som tillhör 
LSS och har rätt till personlig assistans ska få hjälp även för att kunna utföra föräld-
rasysslor när barnen är små nämns i förarbetena till LSS och informanterna är över-
ens om detta. Det som riksdagsmotionerna jag nämnt har handlat om är huruvida 
behovet att få utföra föräldrauppgifter ska ses som ett grundläggande behov och 
därmed vara ett skäl till att få personlig assistans likaväl som om man inte kan klä sig 
själv eller sköta sin egen hygien. Riksdagsmotionerna som nämndes inledningsvis 
har avslagits eftersom man redan tycker att det framgår att de som tillhör LSS per-
sonkrets ska få den hjälpen. Jag anser därmed inte att man förstått motionerna och 
inte heller besvarat dem adekvat. Möjligen är det detta som orsakat att motionen 
återkommit i riksdagen. 
 
Något som också blandas ihop är behovet av att få vårda sitt barn och rätten att få bli 
förälder. Det är två skilda saker. Den som är eller väljer att bli förälder anser jag bör 
ha rätt till assistans för att kunna utföra föräldrauppgifter både utifrån den vuxnes 
självbestämmanderätt och utifrån att de barn som föds har rätt till en trygg uppväxt. 
När det gäller rätten att få bli förälder anser jag att samma möjligheter ska finnas för 
människor med funktionshinder som för andra och att samma krav ska ställas, både 
vad gäller konstgjord befruktning och vid adoptioner. Om samhällsstödet vore opti-
malt och fullgott skulle man helt kunna bortse från funktionshinder som rörelsehinder 
i dessa utredningar. 
 
Låt mig även kommentera uttalandet från en informant om att en ensamstående hårt 
arbetande mamma behöver stöd från samhället likaväl som en funktionshindrad för-
älder.  Även här anser jag att begreppen blandats ihop – en personlig assistent är 
inte tänkt att fungera som en av samhället betald barnvakt när föräldern har ont om 
tid eller pengar utan ska möjliggöra för föräldern med funktionshinder att klara sam-
ma saker som den ensamstående föräldern utan funktionshinder. Tillgången på tid 
och pengar skiftar förmodligen lika mycket bland föräldrar med funktionshinder som 
bland dem utan. Det ”handikapp” det kan innebära att vara fattig eller ensamstående 
är något som mig veterligt inte kan avhjälpas genom personlig assistans enligt LSS 
utan förslagsvis genom att arbeta för högre löner, kortare arbetsdagar, minskade ut-
gifter och genom att göra sitt bästa för att dela föräldraskapet och dess tillhörande 
arbetsuppgifter så gott man kan med den andra föräldern. 
 
Det är värt att notera att en av riksdagsledamöterna inte riktigt vet vilken möjlighet 
riksdagen har att påverka socialdepartementet och socialstyrelsen. När man fått ett 
uppdrag på riksdagsnivå anser jag att man bör kunna förvänta sig att man känner till 
hur samhället fungerar och hur maktfördelningen ser ut. 
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Jag kan se att det kunde ha varit intressant att använda sig av teorier om makt och 
normbildning för att bättre förstå hur politikernas och tjänstemännens syn på att 
människor med funktionshinder är föräldrar och hur deras uppfattning påverkar myn-
digheter och handläggare som möter föräldrarna. Det får dock göras i en annan upp-
sats. Den som är intresserad av området skulle även kunna forska vidare kring hur 
det är att leva med personliga assistenter i familjen, hur man instruerar sin personliga 
assistent när det gäller spädbarnsvård och anknytning, hur politiska mål och över-
gripande direktiv implementeras i förvaltningarna eller hur lobbyingarbete på olika 
nivåer kan bedrivas. 
 
Jag hoppas att denna uppsats ökar kommunikationen kring föräldrar med funktions-
hinder på ett stärkande och positivt sätt, för att enligt Luhmanns systemteori bidra till 
att synen på människor med funktionshinder blir ännu lite mindre stigmatiserande 
och diskriminerande. Men om den ökande kommunikationen kring föräldrar med 
funktionshinder skulle ske främst i kritiska och ifrågasättande ordalag skulle denna 
uppsats, mot mina intentioner, istället kunna bidra till att stigmatiseringen ökar. 
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      Bilaga 1 
 
Utdrag ur Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild ser-
vice åt personer 
 
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 
 
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnska-
da i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 
 
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte be-
ror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den 
dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 
 
2 § Varje landsting skall, om inte något annat avtalats enligt 17 §, svara för insatser 
enligt 9 § 1. 
Varje kommun skall, om inte något annat avtalats enligt 17 §, svara för insatser enligt 
9 § 2-–10. Lag (2005:125). 
 
3 § Vad som föreskrivs för landsting i denna lag gäller också kommuner som inte in-
går i något landsting. 
 
4 § Denna lag innebär ingen inskränkning i de rättigheter som den enskilde kan ha 
enligt någon annan lag. 
 
Verksamhetens mål och allmänna inriktning 
 
5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delak-
tighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskil-
de får möjlighet att leva som andra. 
 
6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbe-
te med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara 
grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den en-
skilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över 
insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande ut-
vecklas och säkras. 
För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att 
ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges. Lag (2005:125). 
 
Rätten till insatser 
7 § Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild 
service enligt 9 § 1-–9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras be-
hov inte tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i 1 § 1 och 2 har, under 
samma förutsättningar, även rätt till insatser enligt 9 § 10. 
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Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna 
skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella 
behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem 
och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Lag (2005:125). 
 
8 § Insatser enligt denna lag skall ges den enskilde endast om han begär det. Om 
den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta 
ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära 
insatser för honom. 
 
Insatserna för särskilt stöd och särskild service 
 
9 § Insatserna för särskilt stöd och service är 
 
1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om pro-
blem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder, 
 
2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan 
assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 
lagen (1993:389) om assistansersättning, 
 
3. ledsagarservice, 
 
4. biträde av kontaktperson, 
 
5. avlösarservice i hemmet, 
 
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 
 
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov, 
 
8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som 
behöver bo utanför föräldrahemmet, 
 
9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för 
vuxna, 
 
10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete 
och inte utbildar sig. Lag (1997:723). 
 
9 a § Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av 
ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktions-
hinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på 
sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunska-
per om den funktionshindrade (grundläggande behov). 
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. 
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      Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
INTERVJUGUIDE  
 
 
Ämnen att samtala omkring under intervjun 
 

• Föräldrar med funktionshinder i form av rörelsehinder 
 

• Personlig assistans enligt LSS för föräldrauppgifterna 
 

• Tidigare diskussioner som berört föräldrar med funktionshinder 
 


