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Sammanfattning 
Denna uppsats presenterar resultatet av en kvalitativ intervjustudie som undersökt föräldrars specifika 
upplevelser av stöd till barn med omfattande funktionsnedsättningar och intellektuell 
funktionsnedsättning som växer upp i familjen. Med hjälp av Interpretative Phenomenological 
Analysis [IPA] och inspirerad av Urie Bronfenbrenners ekologiska systemteori framkom fem teman; 
kvaliteten i mötet mellan förälder och professionella, dold påfrestning, familjeliv - personlig assistans, 
barnperspektiv- barnets perspektiv- barnets delaktighet samt stödsystemets utformning och påverkan. 
Studiens övergripande fynd i resultatet tyder på behov av ett flexiblare stödsystem där föräldrar ges en 
aktiv del i beslutsprocessen för att tillsammans med professionella utforma stödinsatser anpassat efter 
det enskilda barnet och dess familj.   
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1. Inledning 
En stor socialpolitisk reform genomförs i början på 1990-talet i Sverige genom utformandet av en 
rättighetslagstiftning som ska göra det möjligt för personer med svåra funktionsnedsättningar att leva 
ett liv som andra. I propositionen som föregick lagstiftningen sägs att ett mål med den nya 
lagstiftningen är att svårt funktionshindrade barn och unga ges möjlighet att så långt det är möjligt 
växa upp i sina föräldrahem (1992/93:159, s.79). Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
[LSS] trädde i kraft den 1 januari 1994. 

Svensk politik för personer med funktionsnedsättningar präglas sedan årtionden av kunskap om att 
personer med funktionsnedsättningar i alltför liten grad fått del av Sveriges välståndsutveckling och att 
personer med funktionsnedsättningar har sämre möjligheter än andra att bestämma över sin egen 
situation och påverka stöd- och serviceinsatser. Den övergripande politiska ambitionen har varit och är 
att personer med omfattande funktionsnedsättningar skall ges möjlighet att så gott det går leva ett liv 
som andra (Prop 1992/93:159). Stödet regleras i olika lagar och förordningar, regler och policys på 
såväl statlig, landstings och kommunal nivå. Stödet är utformat som en individuell rättighet men 
lagstiftningen har ett uttalat familjeperspektiv.  

Uppsatsens övergripande avsikt är att öka förståelsen för hur föräldrar till barn med omfattande 
funktionsnedsättningar upplever samhällets stödinsatser för barnets rätt till uppväxt i sin familj på lika 
villkor som andra barn. 

Disposition  
Uppsatsen är upplagd på följande sätt: Först ges en översikt över Sveriges nuvarande system för stöd 
och serviceinsatser följt av en genomgång av aktuell tidigare nationell och internationell forskning. 
Därefter redogörs för syfte och frågeställning som ligger till grund för studien. Sedan beskrivs den 
teori och de metodologiska överväganden som studien tar som sin teoretiska utgångspunkt varpå några 
nyckelbegrepp definieras för läsbarhet och förståelse. Vidare kommer ett metodavsnitt som följs av 
studiens resultat. Resultatet presenteras genom övergripande teman där utsnitt av deltagarnas utsagor 
redovisas. En slutdiskussion följer kring studiens resultat i förhållande till forskning och aktuella 
rapporter i samhället som rör studerat fenomen. Slutligen kommer en litteraturlista och bilagor.  

 

2. Barnets rättigheter – 
samhällets stödinsatser 
Enligt rådande politiska ambition i svenska samhället uttryckt i såväl nationella lagar och förordningar 
som ratificerade internationella konventioner växer numera många barn med omfattandes funktions-
nedsättningar upp i sina föräldrahem. För att möjliggöra detta erbjuds stöd för att föräldrarna med 
hjälp av samhällets resurser ska kunna bereda barnet en uppväxt i hemmet på lika villkor som för 
andra barn. Målet är att barnet ska kunna delta i samhället till sin fulla kapacitet. Med detta följer för 
dessa barn omfattande stödinsatser i såväl hemmet som stöd utanför hemmet i förskola, skola och på 
andra sätt. Samhällets stödinsatser för dessa barn ges av flera huvudmän på olika organisatoriska 
nivåer: statliga myndigheter, landsting och kommun samt via mer fristående organisationer och 
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handikapporganisationer. De stöd som erbjuds barn och familjer kan vara såväl medicinska, 
pedagogiska, psykologiska, sociala, tekniska som ekonomiska. Vilka lagar som är verksamma för det 
enskilda barnet och den enskilda familjen är olika beroende på flera faktorer såsom barnets ålder, 
barnets funktionsnedsättning och andra omständigheter i familjen. Förutom lagar finns bindande och 
rådgivande föreskrifter som reglerar samverkan mellan stödgivarna. Svensk lagstiftning ger 
kommunen en långtgående skyldighet att ansvara för medborgarnas omvårdnad och kommunen har 
slutgiltigt ansvar för att de som vistas i kommunen får det stöd och en hjälp som de behöver. 
Genomförandet av stöd sker olika från kommun till kommun och kan delegeras till privata aktörer 
med eller utan valfrihet för den enskilde stödmottagaren. De viktigaste lagar som reglerar området 
som rör stöd till barn med omfattande funktionsnedsättningar är: Hälso- och sjukvårdslagen, LSS, 
Socialförsäkringsbalken och Socialtjänstlagen. Från stat till individnivå regleras exempelvis 
vårdbidrag, assistansersättning över en viss nivå, bilstöd och föräldrapenning. Landstingets främsta 
uppgift som omfattar flera kommuner är att erbjuda en god och välfungerande hälso- och sjukvård och 
kollektivtrafik till länets invånare. Den enskilda kommunens verksamhet styrs dels övergripande av 
kommunallagen men även genom speciallagstiftning. Kommunen ansvarar för barnomsorg och skola.  

Barn med omfattande funktionsnedsättningar har samma individuella rättigheter som alla andra barn i 
enlighet med Konventionen om barnets rättigheter [CRC] (Hammarberg, 2006). En konvention som 
nu varit ratificerad av Sveriges regering under mer än 20 års tid. Uppföljning av konventionsstaternas 
implementering av denna och andra internationella konventioner kring mänskliga rättigheter har visat 
att vissa grupper av personer konsekvent missgynnas. Det internationella samfundet önskade ett stärkt 
skydd för dessa personer vilket resulterade i en separat konvention; Konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning [CRPD] (Utrikesdepartementet, 2008). Redan i inledningen skrivs 
att familjen är samhällets naturliga och grundläggande enhet och är berättigad till samhällets och 
statens skydd och personer med funktionsnedsättning och deras familjemedlemmar bör få nödvändigt 
skydd och stöd för att göra det möjligt för deras familjer att bidra till ett full och rättvist åtnjutande av 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD, s.5). I artikel 3 som handlar om 
konventionens allmänna principer utsägs explicit respekten för den fortlöpande utvecklingen av 
förmågor hos barn med funktionsnedsättning och respekt för funktionsnedsatta barns rätt att bevara sin 
identitet. Artikel 7 rör specifikt barn och återges i sin helhet nedan. I artikel 23 finns en skrivning om 
barnets rättigheter utifrån dess familj.  

 
Artikel 7 Barn med funktionsnedsättning 

1. Konventionsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder som behövs för att säkerställa att barn 
med funktionsnedsättning fullt åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på 
lika villkor med andra barn. 

2. I alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning ska barnets bästa komma i främsta 
rummet. 

3. Konventionsstaterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka 
sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande 
till deras ålder och mognad på lika villkor som för andra barn, och att de för att utöva denna 
rättighet erbjuds stöd anpassat till funktionsnedsättning och ålder (CRPD). 

 

Artikel 23, tredje och fjärde stycket: Respekt för hem och familj  

3.”Konventionsstaterna skall säkerställa att barn med funktionsnedsättning har lika rättigheter i 
familjelivet. För att förverkliga dessa rättigheter och för att förhindra att barn med 
funktionsnedsättning göms undan, överges, försummas och avskiljs, ska konventionsstaterna åta 
sig att lämna tidigt och allsidig information, service och stöd till barn med funktionsnedsättning 
och deras familjer.”  

4. ”Konventionsstaterna ska säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja, 
utom i de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig prövning i enlighet med 
tillämplig lag och tillämpliga förfaranden finner att sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets 



3 
 

bästa. Ett barn ska inte i något fall skiljas från sina föräldrar på grund av barnets eller den ena 
eller båda föräldrarnas funktionsnedsättning” (CRPD). 

 

Världshälsoorganisationen (World Health Organization [WHO]) som är Förenta Nationernas 
myndighet för global hälsa har engagerat sig för funktionsnedsättning ur ett globalt perspektiv och 
påpekar i sin rapport ”World Report on Disability” att funktionsnedsättning är en del av mänskligt 
tillstånd, att cirka 15 % av världens befolkning har någon funktionsnedsättning och att det är ökande 
samt att det är WHO s strävan att påskynda enskilda länders aktioner för att skapa ett inkluderande 
samhälle (WHO, 2011). Rapporten utmynnar i ett antal rekommendationer varav en rekommendation 
är en uppmaning att personer med funktionsnedsättning skall involveras i det arbete som skall 
säkerställa att de får del av sina rättigheter och en annan rekommendation är att tillräcklig mängd 
forskning utförs för att bland annat skapa förståelse hos allmänheten. 

I Sverige visar aktuella rapporter från svenska myndigheter att barn med funktionsnedsättningar inte 
har getts en möjlighet att höras i de beslut som fattas för deras räkning (Försäkringskassan, 2011; 
Socialdepartementet, 2011a, s. 5., s. 59; Socialdepartementet, 2011b). Föräldrar har i en rapport från 
Riksrevisionen [RiR] (2011) förmedlat sin upplevelse av att ingen tillvaratar barnets rättigheter om 
inte de gör det och att samordning och helhetssyn inte fungerar avseende personlig assistans. 
Rapporten återger också andra undersökningar som visar att dessa barns mammor är arbetslösa, 
sjukskrivna eller har sjukersättning i större omfattning än mammor till barn utan funktionsned-
sättningar. Samtliga aktörer som ingår i RiRs rapport ansåg att stödet till barn och unga med 
funktionsnedsättning är splittrat och att det troligtvis är samhällsekonomiskt lönsamt att inrätta 
särskilda samordnare samt att samverkansproblemen i slutändan drabbar barnet självt (RiR 2011:17 s. 
40, s. 77). I en undersökning utförd av Försäkringskassan (2011) om personer som har assistans-
ersättning enligt 51 kapitlet i Socialförsäkringsbalken framkom att barn via sina föräldrar i högre 
utsträckning än andra ansåg att Försäkringskassan inte bemötte dem med respekt. 

En mängd utredningar har genomförts och pågår på uppdrag från regeringen för att stötta såväl den 
enskilda personen med funktionsnedsättningar som familjemedlemmar och regeringen har i en 
skrivelse till riksdagen i oktober 2011 (Socialdepartementet, 2011b) lämnat besked att regeringen 
avser påbörja ett internt arbete för att fördjupa analys av stöd och samordning av insatser till barn och 
unga med funktionsnedsättningar. Arbete med detta pågår bland annat hos myndigheter som 
Socialstyrelsen, Barnombudsmannen och Handisam. 

 

3. Tidigare forskning 
Nedan följer en genomgång av forskning som rör eller tangerar de teman som framträtt baserat på de 
frågeställningar som ligger till grund för studien; kvaliteten på mötet mellan förälder och 
professionella, dold påfrestning, familjeliv – personlig assistans, barnperspektiv- barnets perspektiv- 
barnets delaktighet och stödsystemens utformning och påverkan. 

Kvaliteten på mötet mellan förälder och professionella undersöks i en kvalitativ intervjustudie som 
vänder sig till föräldrar till barn med intellektuell funktionsnedsättning där föräldrars erfarenheter av 
det svenska stödsystemet och tre teman framträder efter en tolkande fenomenologisk analys: 
föräldrarnas dirigerande av formellt stöd, betydelse av tidig intervention och informellt stöd (Olsson & 
Roll-Pettersson, 2012). Författarna drar slutsatsen att föräldrarna upplever situation för dem och barnet 
som svår, att hur väl stödsystemet fungerar har avgörande betydelse för dem samt att det behövs mer 
forskning för att förstå vad som gör stöd tillgängligt, effektivt och anpassat till barnen och deras 
familjer. Att ha ett familjecentrerat förhållningssätt vid genomförandet av stödinsatser har stor 



4 
 

betydelse för välmående och utveckling hos såväl barnet som dess föräldrar har påvisats också i en 
forskningsöversikt kring internationella studier (Dunst, Trivette, & Hamby, 2007). Ett familje-
orienterat förhållningssätt enligt denna översikt innebär bland annat att ge föräldrar möjlighet till 
informerade beslut av engagerade professionella.   

För temat personlig assistans finns en internationell forskningsöversikt av Cochrane Collaboration för 
perioden 1980-2005 som visade att i princip ingen forskning alls har utvärderat stödinsatsen personlig 
assistans jämfört med annan stödinsats till barn och unga. Författarna menar att det saknas 
kunskapsstöd rörande hur väl denna stödinsats fungerar, vilka för- och nackdelar som stödinsatsen har 
(Mayo-Wilson, Montgomery, & Dennis, 2008). I en norsk artikel (Askheim, 2005) studerar författaren 
hur stödinsatsen personlig assistans organiseras i USA, Storbritannien, Sverige och Norge och 
identifierar svårigheter förknippade med de lite olika sätten att organisera stödinsatsen. Författaren 
konstaterar bland annat att den svenska stödinsatsen enligt LSS kräver att den funktionsnedsatta 
personen själv måste vara aktivt begära insatsen för att få den (Askheim, 2005, s. 256). Ett 
ifrågasättande av stödinsatsen personlig assistans sker i en reflexiv narrativ etnografi (Schelly, 2008). I 
praktiskt arbete som personlig assistent till en 22 år ung man med autism undersöker Schelly 
begreppet livskvalitet och menar att forskning kring personer med intellektuell funktionsnedsättning 
saknar perspektivet från den som får del av stödet (2008). Resultatet av studien tyder på att valfrihet 
inte är en framkomlig modell för personer med intellektuell funktionsnedsättning och att rådande 
system talar om självförverkligande och självständighet trots att systemet i praktiken med personlig 
assistans struktureras för att uppmuntra ett beroende genom vilket personen som får assistans erbjuds 
livskvalitet. Schelly drar slutsatsen att individer med intellektuell funktionsnedsättning är väsentligt 
annorlunda än de som inte har en intellektuell funktionsnedsättning och en förståelse för denna 
skillnad behövs för att skapa ett samhälle där alla personer först och främst blir sedda som personer 
och inte studeras utifrån en funktionsnedsättning. Stödinsatsen personlig assistans förefaller vara föga 
undersökt i internationell forskning trots dess betydelse för stöd till barn med intellektuella 
funktionsnedsättningar och deras familjer (Dunst & Trivette, 2009; Olsson, & Roll-Pettersson, 2012). I 
en svensk avhandling görs ett försök att utifrån stödformens utformning förstå hur en individuell social 
rättighet som personlig assistans förverkligas, främst genom lagstiftning men också i praktiken utifrån 
utformning samt hur starka eller svaga rättigheterna är (Larsson, 2008, s. 47). Rättighetsregleringen 
innehåller centralt bestämda rättigheter eller insatser som personlig assistans och regleringen vänder 
sig endast till vissa personer med funktionsnedsättning. Detta avviker från den traditionella svenska 
utformningen av rättigheter inom det sociala området som sedan början av 1980-talet främst präglats 
av ramlagstiftningsteknik som exempelvis utformningen av Socialtjänstlagen (Larsson, 2008, s. 49) 
Personlig assistans skulle enligt Larsson (2008, s. 162) avse individuellt anpassade hjälpinsatser åt 
personer som på grund av sitt funktionshinder behöver praktisk hjälp i vardagliga situationer. 
Resultaten från olika studier i den avhandling som Larsson gjort visar att en rättighet som personlig 
assistans förverkligas genom lagstiftning och att rätten till personlig assistans är en stark rättighet 
eftersom den är utformad som en juridisk rättighet. Denna utformning anser dock Larsson (2008, s. 
252) inte är en garanti för rättighetens hållbarhet över tid.  

Inom temat som rör barnperspektiv och barnets perspektiv samt barnets delaktighet vid stödbeslut 
finns en forskningsstudie som har som mål att stödja såväl framtagande av teorier som praktiker för 
autistiska barn och ungdomar som svarar mot dessa barns önskningar och egna åsikter i en strävan 
efter att stödja deras kamp för full delaktighet i samhället på lika villkor som andra (Billington, 2006). 
I denna studie söks kunskapen hos barnen själva genom narrativ. Barnens egna röster kan enligt 
Billington ge tillgång till insiktsfulla sanningar som är bättre än professionell kunskap. Billington 
anser att ett fasthållande av förenklad uttolkning av den triad bestående av nedsatt förmåga avseende 
kommunikation, interaktion och föreställningsförmåga som dessa barn har leder till utvecklandet av 
stödmetoder och praktiker som får svårigheter att möta behoven hos dessa barn med familjer  
(Billington, 2006, s. 2). Utmaningen enligt Billington är att hitta vägar så att vi kan ge stöd som är 
konstruerade så att de inte bara möter materiella behov från föräldrar och professionella utan också 
uppmuntrar de autistiska barnens sökande efter positiva erfarenheter (Billington, 2006, s. 11). 
Billington säger vidare att i en professionell värld av mål, strategier och maniskt ”görande” förloras 
värdet av fysisk inaktivitet. Svårigheten med autistiska barn ligger inte enbart hos barnen själva utan 
hos de som omger barnet; hur väl lyckas vi skapa möjligheter till interaktion eller kommunikation eller 
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en stilla närvaro. I en annan studie som istället vänder sig direkt till barnen om hur de upplever sin 
fysiska funktionsnedsättning blir svaren; såsom en skada, som åtskillnad, i förhållanden till andra 
personers beteende mot dem samt som hinder (Connors & Stalker, 2007). Barnens föräldrar talar oftast 
om funktionsnedsättningen i medicinska termer och betraktade barnet som ”åtskilt och annorlunda mot 
andra barn” medan barnen själva snarare betraktade sina liv som liknande andra barns men att de 
drabbas av mobbing från andra barn, fysiska hinder i omgivande miljö samt hinder i stöd för 
kommunikation. Författarnas slutsats är att barn med funktionsnedsättningar behöver dela sina 
livserfarenheter såväl med andra barn utan funktionsnedsättningar som med barn med 
funktionsnedsättningar (Connors & Stalker, 2007). I en mindre svensk studie från 2001 undersöks 
barnets eget perspektiv och upplevda relation till den egna personliga assistansen (Skär & Tamm, 
2001). Dessa barn hade endast fysiska funktionsnedsättningar. Här urskiljs fem kategorier; den 
ersättningsbara assistenten, assistenten som en mor/far, den professionella assistenten, assistenten som 
en vän och min ideala assistent. För dessa barn med bra kommunikativ förmåga anser författarna att 
studien visar på att relationen mellan barnen och deras assistent är såväl komplex som ambivalent. 
Svårt och tidskrävande för barnet att introducera nya assistenter och en upplevelse av asymmetrisk 
relation där barnet skulle ”berätta allt om sig själva” utan att erhålla något tillbaka. När barnet ser 
assistenten som en mor/far så beror det på att barnet anser att assistenten bestämmer över barnet och 
sällan tillfrågar det vad det själv vill och dessa barn drabbas då av ”dubbla föräldrar” vilket försvårar 
deras frigörelse och personliga utveckling. Då barnet ser assistenten som en vän innebär det en 
ambivalent vänskap för barnet och assistenten. Den professionella assistenten var ett uttryck för 
gillande, där barnen såg assistenten som någon som såg dem som personer och bortsåg från deras 
funktionsnedsättning. Den ideala assistenten beskrevs av barnen som en önskan att vara vänner på 
riktigt.  

I Giertz licentiatavhandling (2008) ligger fokus på den funktionsnedsattes inflytande i processen att få 
personlig assistans och självbestämmande i vardagen. Hon frågar sig om målgruppen för personlig 
assistans leder till en paradox med en lagstiftning som förutsätter en aktiv och ansvarstagande 
brukarroll. Makten över det egna livet förbehålls brukare med stark egen röst eller med en stark 
företrädarröst som kan hävda sin rätt till inflytande och självbestämmande. Då barn är rättssvaga i 
dubbel bemärkelse, den egna funktionsnedsättningen och att vara just ett barn, har denna studie 
relevans också för barn. 

I Young och Quibells artikel (2000) förs kritik fram på sättet som individuella rättigheter brister i att 
ge rättvisa till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Rättigheter är inte i sig tvingande att 
genomföra och i det ögonblick som rättigheter blir konkreta via nationell lagstiftning förlorar de sin 
flexibilitet, när rättigheter tillgodoskrivs personer med intellektuell funktionsnedsättning har sådana 
rättigheter begränsade möjligheter och till sist då dessa rättigheters genomförande är beroende av 
andra än personerna själva (advokater, föräldrar, ombud, vårdare) slutar de dessutom att vara just 
individuella rättigheter.  ”to empower oneself, one requires rights, but to exercise one´s rights, one has 
to be in an empowered position” (Young & Quibell, 2000, s. 753). Trots att rättighetslagstiftning i 
dagens samhälle på många vis har matchats med politiska strategier för att förändra så är 
otillräckligheterna via detta tillvägagångssätt omfattande enligt Young och Quibell; ”Western culture 
places too much emphasis on individual autonomy via law, and not enough on the ability of humans 
participating in a common world to understand each other and the relationship between them” (s. 758). 
I denna artikel så anförs att en möjlig väg att få förståelse för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning är att fokuserar på vad personer gör snarare än vad de inte gör eller saknar.  

Billington (2008) påvisar i den tidigare nämnda studien om personlig assistans det faktum att det inte 
kanske är barnets funktionsnedsättning som skall vara i fokus utan att man ska möta barnet där det 
befinner sig och att assistenten ska invänta en möjlig interaktion, en inbjudan till kommunikation från 
barnet. Hur den kommunikationen kommer se ut vet vi först när vi studerat den enligt författaren.  

Cocks (2000) reflekterar i sin artikel kring makt, kontroll och barndom genom att studera barn med 
funktionsnedsättning och deras boende på institution som ”avlastning”. Barndomen för barn med 
funktionsnedsättning i samhället skiljer sig från den ”vanliga barndomen” då dessa barn på ett annat 
sätt än barn utan funktionsnedsättning inte alltid anses behöva vara med sina föräldrar och syskon. 
Önskemål om avlastningsboende ställs från förälder till myndighetsperson och barnet tillfrågas eller 
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informeras sällan eller aldrig konstaterar Cocks. Stödet får därmed ett vuxenperspektiv och möter 
behov som finns hos de professionella, föräldrarna med flera medan barnets röst blir underordnat. 
Cocks har själv frågat barn på boende om varför de var där och svaret var att de ofta inte visste eller sa 
att deras föräldrar behövde en paus från barnet. Cocks argumenterar för att ett medborgarskap för barn 
skulle förflytta fokus från ”behov” och rättigheter” till hela barnet som person.  

Målkonflikter som uppstår när samhällets stöd utformas såsom en individuell rättighet till barnet 
diskuteras i en artikel av Muir och Goldblatt (2011). Dessa författare anser att det finns ett behov av en 
förändrad mer inkluderande stödmodell för stöd till barn med funktionsnedsättning. Då varje barn 
ingår i en familj med eller utan syskon och att alla dessa familjemedlemmar också var för sig skall 
tillförsäkras sina mänskliga rättigheter. Författarna visar i sin artikel hur personer med 
funktionsnedsättning och deras familjemedlemmar har mindre möjlighet till högre utbildning än andra 
medborgare, färre arbetstillfällen, mindre sociala kontakter och fritidssysselsättning, sämre mental 
hälsa, större risk för stress hos föräldrar. Muir och Goldblatt förordar fokus på att betrakta de legala 
rättigheterna som relationella rättigheter och betonar betydelsen av att använda ett ekologiskt 
sociologiskt synsätt och hänvisar till Urie Bronfenbrenners systemteori. Fokus försvinner på att stödet 
ges till det funktionsnedsatta barnet utan utformas för hela familjens bästa för att alla 
familjemedlemmar ska kunna delta i samhället på så lika villkor som alla andra.   

Forskningsresultaten ovan visar att föräldrar tycker att situationen är svår, stödsystemet disparat, att 
mycket lite forskning finns kring stödinsatsen personlig assistans till barn, att barnets eget perspektiv 
endast är marginellt forskat på och att för barn med intellektuella funktionsnedsättningar är svårig-
heterna omfattande att få del av sina rättigheter. Sammantaget finns ett fortsatt stort behov av 
ytterligare studier. 

 

4. Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens övergripande syfte är att öka förståelsen för hur föräldrar till barn med omfattade 
funktionsnedsättningar upplever samhällets stödinsatser. Fokus är på föräldrar till barn med autism 
och/eller annan betydande funktionsnedsättning. Föräldern är representant för familjen, sig själv som 
vuxen, som förälder och vårdnadshavare samt fungerar som språkrör för barnet självt. Genom att 
lyssna till föräldrarna kan kunskap produceras om hur stödinsatserna erfars av dem som ”lever” med 
stöden. 

Syftet med studien är att producera kunskap som ger en ökad förståelse för hur föräldrar till barn med 
omfattande funktionsnedsättningar upplever de stödinsatser som finns för att möjliggöra barnets 
uppväxt i sin familj på lika villkor som andra barn. Övergripande frågeställning är; Hur upplever 
föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättning samhällets stödinsatser? Följande frågor 
undersöks: 

1) Hur upplever föräldrar relationen mellan professionella och familjen? 
2) Vilken påverkan har samhällets stödinsatser på familjen enligt föräldrarna? 
3) Hur upplever föräldrarna stödinsatsen personlig assistans? 
4) Hur upplever föräldrarna att barnets eget perspektiv och delaktighet tillvaratas i samhällets 

stödinsatser? 

4.1 Definitioner 
Ett antal centrala begrepp definieras nedan för att underlätta läsningen av resultatet och förståelsen av 
vad denna studie omfattar: 
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Autism och autismspektrumtillstånd är symtomdefinierade diagnoser. Det finns två diagnosmanualer 
den av WHOs upprättade ICD10 samt DSM-IV-TR som utges av American Psychological 
Association. Barnets svårigheter är en följd av biologiskt betingade, medfödda eller tidigt uppkomna 
avvikelser i vissa delar av centrala nervsystemet som rör barnets förmåga att tänka (kognition) och att 
hantera sinnesintryck (perception). Avvikelserna leder till nedsatt eller annorlunda funktion inom 
någon eller några av hjärnans alla kognitiva funktioner. Barnet får svårigheter eller begränsningar 
inom förmåga till socialt samspel, förmåga till ömsesidig kommunikation samt föreställningsförmåga 
som ger brist på flexibilitet och variation i beteende och intresse. Det finns inte bara skillnader mellan 
de olika diagnoserna, utan också personer med samma diagnos kan vara sig väldigt olika. Två 
personer med till exempel autistiskt syndrom kan trots att de har samma diagnos ha helt olika symtom. 
De kan också ha samma symtom men ändå bete sig olika på grund av att varje symtom kan variera i 
intensitet och vilka konsekvenser symtomen får i det dagliga livet. Vid autismspektrumtillstånd är det 
vanligt att man samtidigt har någon annan medicinsk eller psykiatrisk problematik eller andra 
funktionsnedsättningar. På senare år har kunskapen ökat avseende annorlunda sätt att tänka 
(kognition) och att hantera sinnesintryck (perception). Knappt en procent av alla barn i Sverige har 
någon form av autismspektrumtillstånd vilket innebär att det finns cirka 15 000 barn (Socialstyrelsen, 
2010). Barn med autismspektrumtillstånd löper en ökad risk att utveckla allvarliga psykiska symptom. 
En del utvecklar svåra psykiska symptom eftersom de inte får tillräckligt med stöd och förståelse för 
sina svårigheter. 

Jag hämtar definitionen av barn från Konventionen om barnets rättigheter (Hammarberg, 2006) där 
varje människa under 18 år betraktas som barn om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som 
gäller barnet (artikel 1). 

Barnperspektiv och barnets perspektiv: Begreppen barnperspektiv och barnets perspektiv är relativt 
nya begrepp som introducerades i spåren av den politiska debatt kring barns villkor och rättigheter 
som följde av Konventionen om barnets rättigheter (Halldén, 2009). Halldén argumenterar för att i en 
metodologisk diskussion skilja på barns perspektiv som i forskningen syftar till att fånga barns röster 
och barnperspektiv som är mer övergripande begrepp och mer betyder att uppmärksamma 
konsekvenserna för barn av enskilda beslut (Halldén, 2009). Att säga sig vilja anta ett barnperspektiv 
visar att man vill förmedla hur något är för barnet/ barnen. Man vill kanske få förståelse för barn i 
allmänhet eller i ett enskilt barn i synnerhet. Barnperspektivet formuleras av någon och blir därmed 
sett ur någon annans perspektiv än barnet. Hur man tolkar barnperspektivet beror på vilken metod man 
använder och den vuxne som definierar begreppet. Ett barns perspektiv går däremot ut på att försöka 
fånga barnets eget perspektiv och då finns den kunskapen hos det enskilda barnet. Man kan studera 
vad barnet gör och man kan lyssna på barnet. Vad barnet själv uttrycker i sitt språk, via lek eller på 
annat sätt är ett barn perspektiv men i den stund det tolkas av en vuxen skulle man kunna säga att 
perspektivet förskjuts något till att bli ett barnperspektiv. För de barn som ingår i studien föreligger ett 
barnperspektiv då föräldern tolkar barnets vilja och behov. 

I Socialstyrelsens termbank definieras begreppet funktionsnedsättning som nedsättning av fysisk, 
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga och begreppet funktionshinder som en begränsning som 
en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen (Socialstyrelsen, 2012). I 
CRPD skrivs att begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder är begrepp under utveckling och 
att funktionshinder härrör från samspel mellan personer med funktionsnedsättningar och hinder som är 
betingade av attityder och miljön, vilka motverkar deras fulla och verkliga deltagande i samhället på 
villkor som andra. Jag kommer att använda det äldre begreppet funktionshinder endast om detta 
används i originaltext som återges. 

Begreppet förälder används i denna studie synonymt med mamma, pappa, vårdnadshavare. 

Begreppet medarbetsledare och servicegarant används synonymt och står för den arbetsledarfunktion 
som finns mellan de personliga assistenterna och assistansanordnaren. Ofta tar föräldern på sig den så 
kallade medarbetsledarfunktionen. 

Socialstyrelsens termbank definierar begreppet personlig assistans som personligt utformat stöd som 
ges åt person som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att 
tillgodose grundläggande behov. Med grundläggande behov avses att sköta sin personliga hygien, inta 
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måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående 
kunskaper om personen med funktionsnedsättning (2012). Begreppet personlig assistans skapades av 
den amerikanska independent living rörelsen på 1960-talet och har påverkat utformningen av 
stödinsatsen personlig assistans i såväl Sverige, Finland, Storbritannien och Norge. Stödinsatsen skulle 
präglas av självhjälp, avmedikalisering och avinstitutionalisering (Egard, 2011, s. 30).  

Med begreppet professionella avses i denna studie alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med 
barn med funktionsnedsättning och/eller deras familjer. I Socialstyrelsens termbank definieras 
begreppet multiprofessionellt team som grupp av vård- och omsorgspersonal med olika professioner 
och/eller kompetenser som samarbetar kring den enskilde (Socialstyrelsen, 2012). 

Begreppet utvecklingsstörning används i studien parallellt med intellektuell funktionsnedsättning då 
detta begrepp fortfarande används av flera intresseorganisationer som Föreningen för barn, unga och 
vuxna med utvecklingsstörning [FUB] (FUB, 2012) samt återfinns på Stockholms läns landstings 
[SLL] hemsida (SLL, 2012) som valt att använda begreppet utvecklingsstörning före begreppet 
intellektuell funktionsnedsättning som annars numera dominerar i officiella dokument. För att en 
person ska diagnostiseras som utvecklingsstörd enligt DSM-IV-TR ska personen ifråga ha en 
intellektuell funktionsnivå som ligger klart under genomsnittet, ha brister i eller nedsättning av adaptiv 
funktionsförmåga och detta ska ha uppstått före 18 års ålder. Andra begrepp som fortfarande används 
är begåvningsnedsättning, förståndshandikapp, mental retardation samt kognitiv funktionsnedsättning. 

5. Metodologiska utgångspunkter 

5.1 Teori 
Studien hämtar sin teoretiska utgångspunkt från den rysk-amerikanske forskaren inom området barn 
och utvecklingspsykologi, Urie Bronfenbrenner, som under många år arbetade med psykologiska och 
antropologiska studier om barn i olika länder med olika samhällssystem. Han utförde bland annat en 
stor komparativ fenomenologisk studie på barns uppväxt och jämförde uppväxten för barn i USA och 
Sovjetunionen (Bronfenbrenner, 1970). Han säger sig ha en stor tilltro till människans inneboende 
förmåga man har också en övertygelse om politiska reformers makt att påverka människans välfärd 
och utveckling genom att besluta om villkoren för deras liv. 

Bronfenbrenner är mest känd för sin utvecklingsteori kring mänsklig utveckling i vilken varje individ 
liknas vid en organism i ständig utveckling under påverkan av och egen påverkan på andra organismer 
och den omgivande miljön (Bronfenbrenner, 1979). Här presenteras teorins huvuddrag vilket påverkat 
analysen av studiens resultat.  

Bronfenbrenners teoretiska modell bygger på en positionering av individer och omgivande miljöer 
som alla utgör delar i ett intrikat system med koncentriska [med gemensam medelpunkt] strukturer 
som ömsesidigt påverkar och påverkas av varandra och som förändras över tid. Bronfenbrenner själv 
har liknat den ekologiska miljön som föreställande en uppsättning identiska ryska dockor där den 
minsta dockan ryms inuti nästa docka som ryms inuti nästa o.s.v. (Bronfenbrenner, 1979, s. 3).  
Individen befinner sig i den närmast omgivande miljön som Bronfenbrenner kallar setting. Systemen 
runt om påverkar varandra genom interconnections och har en indirekt påverkan på individen. 
Stödsystemen som utgör strukturerna inifrån och ut med individen i centrum heter med 
Bronfenbrenners terminologi; mikro-, meso-, exo - och makrosystemet och beskrivs:  

”A microsystem is a pattern of activities, roles, and interpersonal relations experienced by the 
developing person in a given setting with a particular physical and material characteristics”  

 A mesosystem comprises the interrelations among two or more settings in which the developing 
person actively participates. 
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 A exosystem refers to one or more settings that do not involve the developing person as an 
active participant, but in which events occur that affect or are affected by what happens in the 
setting containing the developing person. 

 The macrosystem refers to consistencies, in the form and content of lower-order systems(micro-
,meso-, and exo-) that exist, or could exist, at the level of the subculture or the culture as a 
whole, along with any belief systems or ideology underlying such consistencies.  

(Bronfenbrenner, 1979, ss.  22-26) 

 

I mikrosystemet befinner sig individer i närmiljöer settings i direkt interaktion med andra exempelvis i 
hemmet, förskolan och i skolan. Hur människor upplever sin vardag styr deras beteende. Centrala 
begrepp enligt denna teori är activity, role, och interpersonal relation som står för individens 
agerande, hur individen framställer sig, exempelvis som mor, författare etcetera och hur pågående 
processer mellan individer och mellan individer och miljöfaktorer genererar utveckling. Mesosystemet 
består av ett system av mikrosystem i vilka individen rör sig inom och mellan. Därefter finns 
exosystemet, ett system utanför mesosystemet som indirekt utövar påverkan på en individ som 
exempelvis kan vara en förälders yrkesvals påverkan på barnets uppväxt. Makrosystemet utgörs av 
rådande consistencies med vilket avses generella mönster som återfinns för just det samhälle och det 
sammanhang där du bor. Exempel på faktorer som påverkar dessa mönster och upprätthåller mönstren 
är trosuppfattningar, socioekonomisk tillhörighet, etnisk tillhörighet. Bronfenbrenner kallar fenomenet 
som där uppstår för blueprint (Bronfenbrenner, 1979, s. 26) där begreppet blåkopia fungerar som en 
metafor för hans egen generation då en blåkopia på riktigt utgjorde den mall från vilken man tryckte 
hundratals nya stenciler så att alla fick läsa samma sak.  

Utifrån den ovan angivna strukturen rör sig individer i dessa system som Bronfenbrenner övergripande 
kallar för ecological space. All utveckling sker i dyad, den minsta utvecklingsenheten, i mötet mellan 
två människor eller människa och miljö. Själva förflyttningen som individen gör i den ekologiska 
miljön som på ett bestående sätt förändrar individens roll, byte av miljö eller båda dessa kallar 
Bronfenbrenner för en ekologisk övergång ecological transition (Bronfenbrenner, 1979, s. 26). Denna 
ekologiska övergång är enligt Bronfenbrenner både en konsekvens av och en tillskyndare av 
utvecklingsprocesser. Här kommer Bronfenbrenner till kärnan av hur han beskriver utveckling mot 
bakgrund av sin ekologiska teori och menar då att utveckling alltid är inbäddad och uttryckt genom 
individers beteende i en viss miljö i ett specifikt sammanhang. Att anta ett fenomenologiskt perspektiv 
är grundläggande. Bronfenbrenner menar att centralt för mikrosystemet är att vetenskapligt relevanta 
egenskaper i en specifik miljö omfattar inte bara objektiva karakteristika utan påverkas av hur dessa 
egenskaper uppfattas av individer i den specifika miljön. Validitet av ekologisk övergång erhålls 
genom att studera utvecklingen i andra miljöer som vid olika tidpunkter (Bronfenbrenner, 1979, s. 35). 
Teorins grundläggande påstående går ut på att ett ekologiskt utforskande av människans utveckling 
omfattar en persons specifika karakteristika och dess närmiljö, strukturen av närmiljöerna och de 
processer som försiggår inom och mellan dem måste förstås som inbördes beroende av varandra och 
tolkas systematisk (Bronfenbrenner, 1979 s. 41). Tidsfaktorn är en faktor som tillkommer och har stor 
inverkan på utveckling såväl på individnivå som på systemnivå.  

I analysen av hur studiens föräldrar upplever samhällets stödinsatser till barn med omfattande 
funktionsnedsättningar har inspiration hämtats från ovan beskrivna delar av Bronfenbrenners 
systemteori.   

5.2 Interpretative Phenomenological Analysis 
[IPA] 
En kvalitativ metod med tolkande fenomenologisk ansats används i studien. En kvalitativ metod 
används då syftet med forskningen är att klargöra ett fenomens mening eller innebörd till skillnad från 
kvantitativ metod som söker efter fenomenets förekomst eller frekvens (Widerberg, 2002, s. 15). Den 
kvalitativa forskningsintervjun har först under de senaste decennierna studerats ur ett metodologiskt 
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perspektiv. Filosofiska ståndpunkter kan utgöra begreppsliga referensramar för att klargöra natur och 
problem, styrka och svaghet hos den kunskap som produceras genom den kvalitativa forsknings-
intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 66). Kvalitativa forskningsintervjuer har idag enligt Kvale 
och Brinkmann (2009, s. 28) blivit endemiska för många discipliner och grundar sig på inställningen 
att världens processer och fenomen beskrivs innan de teoretiseras, förstås innan de förklaras och 
betraktas som konkreta kvaliteter snarare än som abstrakta. Fokus ligger på de kulturella, vardagliga 
och situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, handlande och sätt att uppfatta sig som 
personer.  

IPA hämtar sin teoretiska grund från tre nyckelområden av filosofisk kunskap; fenomenologi, 
hermeneutik och ideografi (Smith, Flowers, & Larkin, 2012, s. 11). Fenomenologin har sitt ursprung 
inom filosofin om kunskap, vad kunskap är och hur den produceras. Den grundläggande principen för 
fenomenologisk forskning är att erfarenhet skall undersökas där det påträffas och på sina egna meriter 
(Smith et al., 2012, s. 12). Den beskrivande fenomenologin utvecklades av den tyske filosofen Husserl 
vars arbeten visade på vikten av fokus på erfarenhet och dess upplevelse (Smith et al., s. 21) och där 
efterföljare som filosoferna Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre på olika sätt vidareutvecklat 
fenomenologin. Hos Heidegger, som ifrågasatte Husserls påstående om möjligheten till objektiv 
kunskap hos fenomenet självt, betraktas individen som slängd in i en värld av objekt, relationer och 
språk och att det mänskliga varandet i världen alltid utgår från ett perspektiv, är temporärt och alltid i 
relation till något (Smith et al., 2012, s. 18). Fenomenet kan inte särskiljas från tolkningen av 
fenomenet. Inom den tolkande fenomenologin ligger fokus på tolkningen av de berättelser som den 
intervjuade delat med sig av och är därmed hermeneutisk. Hermeneutik utgör läran om tolkning och 
användes ursprungligen till möjliggöra säkrare tolkningar av bibliska texter (Smith et al., 2012, s. 21). 
Fenomenologi som utgår från sakerna själva och hermeneutik vars utgångspunkt är att förförståelse 
alltid föreligger kan tyckas vara oförenliga men utgör en tillgång i arbetet med att tolka insamlat data. 
Fenomenologi står för den delen av arbetet som är beskrivande och hermeneutiken står för det 
tolkande. Den hermeneutiska cirkeln är ett känt begrepp som innebär att den som tolkar ett fenomen 
skapar sin tolkning genom att röra sig cirkulärt återkommande från helheten till delarna (Smith et al., 
2012 s. 28). Den kunskap som produceras med IPA är också ideografisk och söker därmed kunskap 
om det enskilda och specifika. 

Den metod som valts för min studie är en tolkande fenomenologisk analys (Interpretative 
Phenomenology Analysis [ IPA]). IPA är ett relativt sett nytt förhållningssätt som mest använts inom 
psykologin men där intresset ökar inom andra forskningsområden exempelvis specialpedagogik och 
barn- och ungdomsvetenskap (Olsson & Roll-Pettersson, 2012). IPAs fenomenologiska ansats 
fokuserar på individens personliga, specifika upplevelse i motsats till att försöka producera en objektiv 
bild av det upplevda fenomenet. Med IPA så utforskar intervjuaren/forskaren informanternas 
upplevelse, förståelse och uppfattningar för att se hur de skapar mening i sina personliga och sociala 
livsomständigheter. Forskaren är den som tolkar det utsagda och förmedlade via intervjun varför 
forskaren inte kan göra anspråk på att fullt ut förmedla informantens upplevelse. Slutprodukten blir en 
tolkning via forskaren. IPA arbetar med ideografiska transkriberingar av semistrukturerade intervjuer. 
Det är viktigt att frågorna är öppna och inte styrda. Frågornas enda betydelse är att de möjliggör för 
informanterna att dela sin erfarenhet från det upplevda - fenomenet som forskaren vill studera. Men 
IPA separerar inte beskrivningen av fenomenet från tolkningen av detsamma och menar att allt 
beskrivande omfattar en form av tolkning. Den tar sin utgångspunkt från hermeneutik som i sig menar 
att alla fakta över levda erfarenheter behöver fångas av språk och då oundvikligen innebär en 
uttolkande process (Willig, 2010, s. 56). 

5.3 Reflexivitet - intersubjektivitet 
En intervjustudie och efterföljande analys påverkas av forskaren. Genom hela forskningsprocessen 
syns forskarens påverkan på materialet genom att vissa aspekter framhålls på bekostnad av andra. 
Begreppet reflexivitet står för en medvetenhet om att forskarens personliga val och förförståelse 
påverkar vilken kunskap som produceras och forskaren utgör själv en del av den sociala värld som 
studeras (Hammersley & Atkinson, 2007). Språk skapar mening men möjliggör också intersubjek-
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tivitet och möjligheten till meningsskapande mellan personer. Begreppet intersubjektivitet kan ses som 
det gemensamma, överlappande och relationella i mellanmänskliga relationer (Silvermann, 1997, s. 
103). Genom att förstå intersubjektiviteten i meningsskapandet kan djupare förståelse erhållas av det 
sagda. Kunskap produceras genom samtal. Deltagaren/ informanten berättar också ”sin” historia i det 
specifika mötet med intervjuaren som är jag själv. Forskaren påverkar i varje skede av forsknings-
processen och skapar en medveten asymmetri. I metodavsnittet i denna uppsats beskrivs därför vilka 
som medverkat i att genomföra och tolka intervjuerna. 

6. Metod 

6.1 Reflexivitet i denna studie 
 
Jag har som student en ganska liten förförståelse om fältet i praktiken om än viss egen personlig 
erfarenhet av funktionsnedsättningar via nära släktingar. Med min uppnådda ålder och min specifika 
livserfarenhet samt som mor till två barn har jag en egen förförståelse för moderskapet/ föräldraskapet 
som sådant. I mitt yrke som ekonom på en kulturinstitution under två decennier har jag en lång och 
bred personlig erfarenhet av stödsystem som handläggare. Jag har ingen tidigare erfarenhet av 
intervjustudier i någon omfattning förutom att jag prövat att göra intervjuer inom ramen för min 
utbildning. Jag har ingen tidigare erfarenhet av valda teorier och metoder. Jag strävar efter att i mötet 
med mina informanter vara öppen inför den verklighet jag får berättad för mig och vald metod känns 
någorlunda säker då den bygger på att vara närvarande, tillåtande men icke- styrande. För denna metod 
skall intervjuerna vara detaljrika. 

6.2 Rekrytering av deltagare  
 
Rekrytering av deltagarna gjordes i två omgångar varav den första består av fyra deltagande familjer 
som intervjuades under 2009 och 2010. Den andra omgången består av två familjer som intervjuades 
av uppsatsförfattaren under våren 2012. Samtliga intervjuer är analyserade inom ramen för denna 
uppsats. Den första omgången deltagande familjer rekryterades genom två olika förbund för barn med 
autism (dessa har utlovats anonymitet). Representanter för förbunden lämnade skriftlig information 
om studien till sina medlemmar och bad de som önskade delta kontakta endera av två forskare. På 
detta sätt erhölls två familjer. Dessa deltagare ombads sedan fråga andra föräldrar med barn med 
autism som de kände till om de ville delta. Genom denna så kallade ”snöbollsprincip” erhölls 
ytterligare två deltagande familjer. I denna omgång rekryterades alltså endast föräldrar till barn med 
autismdiagnos, även om barnet också kunde ha andra funktionsnedsättningar.  
Den andra rekryteringsomgången gjordes av författaren till denna uppsats genom Föreningen JAG 
[JAG] som är en ideell riksförening där JAG står för Jämlikhet, Assistans, Gemenskap (Föreningen 
JAG, 2012). JAG valdes specifikt ut på grund av sin ideologiska förankring. Föreningen bildades 1992 
av en liten grupp personer med flera stora funktionsnedsättningar varav en är en funktionsnedsättning 
av den intellektuella förmågan. Endast personer med flera funktionshinder, varav ett är en funktions-
nedsättning av den intellektuella förmågan kan bli fullvärdiga medlemmar. Bara de fullvärdiga 
medlemmarna har rösträtt och kan bli invalda i styrelsen. JAG tillkom som en reaktion på att personer 
med flera funktionsnedsättningar i kombination med en intellektuell funktionsnedsättning hade svårt 
att driva sina specifika frågor i de traditionella handikapporganisationerna som då fanns. Genom ett 
brukarkooperativ anordnas personlig assistans för de medlemmar i JAG som så önskar. 
Brukarkooperativet JAG är assistansanordnare för cirka 400 personer varav en tredjedel är barn. 
Nästan samtliga av JAGs medlemmar behöver stöd av en legal företrädare eller vårdnadshavare. 
Brukarkooperativet JAGs helägda servicebolag har cirka 3500 anställda personliga assistenter i hela 



12 
 

Sverige (JAG, 2012). Jag har genom Brukarkooperativet JAGs försorg fått söka informanter till min 
studie vilket har skett med hjälp av deras administration. Min ambition var att få en homogen grupp 
barn med flera funktionsnedsättningar varav en intellektuell funktionsnedsättning och då specifik 
autism eller autismliknande tillstånd. Då assistansanordnaren inte på något sätt registrerar eller 
urskiljer vilken diagnos som den enskilda brukaren har var ett styrt utskick till barn med autism eller 
autismspektrumstörning omöjligt. Ett första brevutskick gav inget resultat. Vid förnyad kontakt visade 
det sig att utskicket endast skickats till 30 familjer på grund av snäva urvalskriterier i ålder. En 
omformulering av brevets innehåll samt ett utvidgat urvalsområde utan ålderskrav och 
funktionsnedsättning genomfördes och fick därmed ett större bredare urval. Denna gång skickades 
förfrågan ut till 80 familjer via mejl. Endast två deltagare erhölls. En påminnelse skickades utan 
resultat.  Försök gjordes med ”snöbollsprincipen” då de deltagande mammorna erbjöd sig att mejla ut 
brevet till egna föräldrakontakter men inga deltagare erhölls genom detta.  
Den semistrukturerade frågemallen till andra rekryteringsomgången förfinades i enlighet med IPA för 
att möjliggöra en rikare datainsamling och tydligt fokus på stödinsatsen personlig assistans. 
Frågeformlär och skriftlig information till deltagande familjer som förmedlar etiskt förhållningssätt 
finns i bilaga 1-4. Ingen av deltagarna hade tidigare haft personlig kontakt med intervjuarna. Ingen 
ersättning gavs till deltagarna. 

6.3 Deltagare  
 
Deltagarna består sammantaget av åtta föräldrar till sex barn med autism och/eller utvecklingsstörning, 
se tabell 1. För fyra barn intervjuades enbart mamman och för två barn både mamman och pappan. 
Föräldrarna valde själva vem/vilka av dem som skulle delta. Barnen var i åldrarna 8 - 13 år och hälften 
var flickor och hälften pojkar. Deltagarna som rekryterades i första omgången består av 
föräldraintervjuer för fyra något yngre barn med autism. Antalet deltagare är sex föräldrar till fyra 
barn, då både mamman och pappan deltog för två barn.  
 
Deltagarna som rekryterades i andra omgången utgörs av två föräldraintervjuer där barnen har 
omfattande funktionsnedsättning inklusive intellektuell funktionsnedsättning. Familj 1 har en pojke på 
13 år med autism, utvecklingsstörning samt ADHD. Familj 2 har en flicka som är 13 år med en 
sällsynt diagnos innebärande omfattande utvecklingsstörning. Båda barnen har även omfattande 
medicinska problem. Följande uppgifter kring varje familj som erhölls i intervjuerna delges för att öka 
läsförståelsen; 
 
Familj 1: Både mamma (förälder1a) och pappa (förälder1b) deltar i intervjun. Familjen bor i villa i 
mellanstor ort. Barnet, en flicka på 9 år har diagnosen autism. Familjen består av mamma, pappa och 
barnet. Föräldrarna har bägge högre utbildning, yrkesarbetar samt arbetar som barnets assistent. 
Personlig assistans deltid utöver föräldrarnas insats som personlig assistent. 
Familj 2: Enbart mamma (förälder2) deltar i intervjun. Familjen bor i lägenhet i stor ort/förort.  
Barnet, en pojke på 10 år har diagnoserna autism och utvecklingsstörning. Familjen består av mamma 
och pappa, barnet och en storebror. Mamma har slutat sitt yrkesarbete och arbetar heltid som barnets 
assistent och medarbetsledare. Pappa arbetar heltid med annat än med barnet. Föräldrarna har båda 
eftergymnasial utbildning. Personlig assistans all vaken tid och korttids. 
Familj 3: Enbart mamma (förälder3) deltar i intervjun. Familjen bor i lägenhet i stor ort/förort. 
Barnet, en flicka på 9 år har diagnoserna autism och CP-skada. Familjen består av mamma, barnet och 
en storebror som är 16 år. Föräldrarna skildes då barnet var litet. Mamman har slutat yrkesarbeta och 
arbetar heltid som barnets assistent. Har även assistans från kommunen. 
Familj 4: Både mamma (förälder4a) och pappa (förälder4b) deltar i intervjun. Familjen bor i radhus i 
mellanstor ort. Barnet, en pojke på 8 år har diagnoserna autism och utvecklingsstörning. Familjen 
består av mamma, pappa, barnet och en storebror som är 9 år samt en äldre halvbror som delvis bor 
med familjen. Föräldrarna har bägge eftergymnasial utbildning och yrkesarbetar utanför hemmet. 
Asssistent i skolan, avlösartimmar och korttids. 
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Familj 5: Enbart mamma (förälder5) deltar i intervjun. Familjen bor i villa. Barnet, en pojke på 13 år 
har diagnoserna autism, utvecklingsstörning och ADHD. Barnet har även omfattande medicinska 
problem. Familj består av mamma och pappa, barnet och en storebror som är 17 år. Föräldrarna har 
bägge eftergymnasial utbildning. Mamma har slutat sitt yrkesarbete och arbetar som barnets assistent 
och servicegarant. Pappa arbetar heltid. Personlig assistans all vaken tid och korttids. 
Familj 6: Enbart mamma (förälder6) deltar i intervjun. Familjen bor i villa. Barnet, en flicka på 13 år 
har en sällsynt diagnos innebärande omfattande utvecklingsstörning. Barnet har även omfattande 
behov av medicinsk vård. Familjen består av mamma och pappa, barnet samt 3 äldre syskon varav ett 
fortfarande bor hemma. Föräldrarna har bägge eftergymnasial utbildning. Mamma har bytt 
arbetsuppgifter till följd av barnets behov av extra stöd men arbetar deltid. Pappa arbetar heltid och 
delvis på annan ort. Personlig assistans all vaken tid och korttids. 
 
 
 
Tabell 1. Beskrivning av deltagarna. 

 
Familj: kön och rekryteringsomgång  

Barnet 
Kön 

 
Barnets 
ålder 

 
Barnets funktionsnedsättning 

 
Familj 1, mamma och pappa, omgång 1 

 
flicka 

 
  9  

 
Autism  

 
Familj 2, mamma, omgång 1 

 
pojke 

 
10  

 
Autism + utvecklingsstörning 

 
Familj 3, mamma, omgång 1 flicka   9  Autism + CP skada 

 
Familj 4, mamma och pappa, omgång 1 pojke   8  Autism + utvecklingsstörning 

Familj 5, mamma, omgång 2 pojke 13  Autism, utvecklingsstörning, 
ADHD 

Familj 6, mamma, omgång 2 flicka 13 Sällsynt diagnos,  
utvecklingsstörning 

 

6.4 Datainsamling 
 
För föräldrar som rekryterades i första omgången tog varje intervju mellan en timme och nittio 
minuter. De genomfördes på platser som de intervjuade valde själva och samtliga intervjuades i sitt 
hem utan barnen närvarande. För två av barnen intervjuades enbart mamman och för två barn 
intervjuades pappan och mamman samtidigt enligt föräldrarnas val. Detta innebär att i första 
omgången finns fyra intervjuer och sex föräldrar. En av intervjuerna genomfördes av en lektor i barn 
och ungdomsvetenskap och tre av en docent i specialpedagogik, båda med tidigare erfarenhet av arbete 
med barn med autism. Dessa intervjuer spelades in på band och transkriberades ideografiskt. 
 
Frågemallen från första intervjuomgången förfinades inför den andra intervjuomgången i enlighet med 
IPA (se bilaga 4) för att ytterligare möjliggöra analys av den forskningsfråga som studien ställer. 
Frågorna är öppna för att möta IPAs mål att få unika berättelser om specifika upplevelser av ett 
skeende. För de föräldrar som rekryterades i andra omgången tog uppsatsförfattaren kontakt via 
telefon och bestämde tid och plats för intervju. Båda föräldrarna föredrog att träffas i det egna hemmet 
utan barnen närvarande. Ett kortare samtal hölls före intervjuerna för att berätta om uppsatsförfattaren 
som människa, mor och student. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades ideografiskt av 
uppsatsförfattaren. Båda intervjuerna tog över två timmar vardera. Men med IPA är det deltagaren 
som är expert på den erfarenhet som skall förmedlas och det är klokt att låta deltagaren leda intervjun 
till ”the thing itself” (Smith, Flowers, & Larkin, 2012).  
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6.5 Analys 
 
I enlighet med IPA finns ingen bestämd metod att använda för analys, IPA har framförallt ett 
analytiskt fokus (Smith et al., 2012, s. 79). Vid analysarbetet läggs fokus på att förstå deltagarnas 
försök att begripliggöra sina erfarenheter. Processen löper fram och tillbaka mellan det deskriptiva och 
det tolkande, mellan det specifika och det generella. Ljudfilen lyssnades av en extra gång och därefter 
påbörjades analysarbetet med texten. De två intervjuerna från andra omgången har förutom av 
uppsatsförfattaren analyserats av handledaren till uppsatsen, Ingrid Olsson, för att vidimera en trogen 
analys av deltagarnas egna berättelser. 
 
Vid återkommande genomläsningar av intervjutexten gjordes löpande anteckningar, tolkningar, frågor 
och sammanfattningar i marginalen. Här kan fokus läggas på olika delar som språket självt eller 
meningsbärande information. Vid en ny genomläsning söks aktivt teman som dyker upp i texten och 
som noteras i marginalen. En lista över teman sammanställdes med åtföljande citat från originaltexten 
för varje intervju. I analysen påverkar uttolkaren det sagda med sin egen erfarenhet men i en strävan 
att förmedla den intervjuades berättelse. Teman skall kännas som om dom har fångat och förmedlar en 
förståelse (Smith et al., 2012). Varje intervju analyserades först var för sig. När samtliga intervjuer 
hade analyserats söktes efter gemensamma teman som knyter ihop såväl deltagarnas erfarenheter av 
samhällets stödinsatser som bakomliggande systemteori. De teman som framträdde var; 1) kvaliteten 
på mötet mellan förälder och profession; 2) dold påfrestning på familjen; 3) familjeliv med unika barn 
– personlig assistans; 4) barnperspektiv- barnets perspektiv- barnets delaktighet och 5) stödsystemens 
utformning och påverkan. 
 

6.6 Etiska överväganden – validitet och reliabilitet 
 
Området forskningsetik är inte något välavgränsat område men rör frågor kring relationen mellan etik 
och forskning (Vetenskapsrådet, 2012). Forskaren behöver göra egna reflektioner över sin studie 
baserat på kunskap om etikprövningslag, kodexar och det egna moraliska omdömet. Nedan beskrivs 
hur de forskningsetiska principerna som koncentrerar sig på etiken kring deltagarna i studien har 
iakttagits i studien. De forskningsetiska principerna har sammanfattats av Vetenskapsrådet genom fyra 
krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2012). Informationskravet har tillgodosetts genom att föräldrarna fick information 
om studiens syfte och hur den skulle genomföras via det brev som skickades till dem med erbjudandet 
att delta i studien. Informationen upprepades vid telefonkontakt och även i anslutning till själva 
intervjun. Föräldrarna informerades också om att intervjumaterialet skulle användas i en uppsats- och i 
forskningssammanhang. Samtyckeskravet har beaktats då föräldrarna som deltog i studien själva har 
valt att delta. Både i brevet och inför intervjun upprepades information om att de som informanter när 
som helst kunde avbryta sitt deltagande och att de inte behövde ange något skäl för detta. För de 
föräldrar som rekryterades via JAG fördes även en diskussion kring det faktum att intervjun delvis 
riktade sig mot att förmedla barnets uppfattning och behov av samtycke från barnet självt. 
Konfidentialitetskravet beaktades vid rekrytering då föräldrarna anmälde sitt intresse direkt till 
uppsatsförfattaren. Information lämnades både skriftligt och muntligt om hur materialet som spelas in 
förvaras och hanteras i övrigt samt hur det kommer att användas i uppsats och eventuell vetenskaplig 
artikel. Informationen som förmedlas i uppsatsen är avidentifierad för att undvika spårbarhet. I 
uppsatsen används därför inte namnen på föräldrarna eller andra personer de nämner, utan i stället 
kallas de för förälder1, förälder2 osv. Organisationer förutom JAG, skolor och dylikt anges inte heller 
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i resultat och slutdiskussion. Nyttjandekravet respekteras då de uppgifter som samlas in används inom 
ramen för studien och framtida studier och ryms inom överenskommelsen som gjorts med föräldrarna. 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 263) förklaras begreppet reliabilitet som forskningsresultatens 
konsistens och tillförlitlighet, det vill säga att resultatet kan reproduceras vid andra tidpunkter av andra 
forskare. Enligt Willig (2010, s. 16) kan validitet ses som ett mått på att den kvalitativa studien mäter, 
beskriver, förklarar det som studien avser att mäta, beskriva eller förklara. För att värdera kvalitet och 
validitet i IPA beskrivs fyra breda principer som benämns Yardleys kriterier vilka tillsammans 
omfattar att studien ska visa känslighet för kontexten, engagemang och fasthet, transparens och 
koherens samt inverkan och betydelse (Smith et al., 2012, s. 179 - 183). Den som utför en IPA studie 
behöver vara noggrann, engagerad och intresserad i detalj i alla moment av studiens genomförande. En 
bra IPA studie har alltid en ansenlig mängd utdrag från deltagarnas egna redogörelser som stödjer 
forskarens tolkning och möjliggör för läsaren att kontrollera analysen. En prövning av studiens reella 
validitet är om studien säger läsaren något intressant, viktigt eller användbart (Smith et al., 2012). För 
att försäkra godtagbar validitet i aktuell studie så har olika personer med olika bakgrund genomfört 
intervjuerna och tagit del av resultatet. Två av intervjuerna har dessutom fullständigt, enligt beskriven 
metod, analyserats av två personer, uppsatsförfattaren och handledaren. Detta för att verifiera funna 
teman.  

7. Resultat 
Fem övergripande teman har trätt fram genom analys enligt IPA av samtliga sex intervjuer. Dessa 
teman är utan rangordning: 1) kvaliteten i mötet mellan förälder och professionella; 2) dold 
påfrestning 3) familjeliv – personlig assistans 4) barnperspektiv- barnets perspektiv- barnets 
delaktighet och 5) stödsystemens utformning och påverkan. Exempel ges för varje tema. 
Redovisning av studiens resultat fokuserar på de fynd som förmedlar ej tidigare redovisade 
erfarenheter medan fynd som överensstämmer med tidigare forskning redovisas mer översiktligt. För 
samtliga utsagor har barnens namn bytts ut till F för flicka och P för pojke.  
 
 
Tema 1: Kvaliteten i mötet mellan förälder och professionella 
 
Kvaliteten på mötet mellan föräldrar och professionella har ett avgörande inflytande på om och hur 
barnet och familjen får del av de stöd som samhället erbjuder vid en viss tidpunkt. Föräldrarnas 
beskrivning av kvalitet kommer till uttryck i erfarenheter som kan fångas i underteman som kunskap, 
föräldern som expert på det egna barnet, vikten av kvalitet i kommunikation ofta uttryckt som 
motstånd och samarbete. Genomgående i dessa underteman synliggörs vikten av ett bra bemötande 
från professionella och samarbete mellan föräldrar och professionella. 
 
Studiens samtliga föräldrar förmedlar en samstämmig erfarenhet av brister i kunskap hos 
professionella med få positiva undantag. Brister i kunskap hos professionella både inom sjukvård, 
skola/förskola har enligt samtliga föräldrar lett till att barnet inte har fått det effektivaste stödet. 
Föräldrarna har utifrån sina egna förutsättningar själva på eget initiativ sökt efter kunskap vid sidan av 
den av samhället organiserade kunskapsförmedlingen för föräldrar. Förälder6 blir hemskickad med 
barnet med läkaren ord att själv söka kunskap: 
 

… hans [läkarens] erfarenhet var då att Fs överlevnad var väldigt låg och menade på, att man 
skulle gå ut på internet för att få mer svar för han kunde inte göra nåt mer för oss utan vi skulle 
ta hem henne… 
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Förälder1b förmedlar hur brister i kunskap hos de professionella i skolan inneburit att barnet fått 
sämre stöd och beskriver att barnet skulle nå ett bättre resultat med rätt stöd: 
 

Det finns den här föreställningen, de sa ju det på gymnastiken, att hon ska få vara i fred, att hon 
lär sig bäst i sin egen takt och att det kommer. Men det gör det ju inte alls….. hon fastnar ju i 
beteenden för det är ju typiskt barn med autism ……då lär hon sig ju inte något annat. 

 
 
Förälder5 berättar att brist på kunskap hos professionella för barnet ledde till försenad stödinsats. De 
två första diagnoserna ställdes först när barnet var 4 år; utvecklingsstörning och autism. ADHD- 
diagnos ställdes först när barnet var 12 år. Föräldrarna hade reda på BVC förgäves försökt få hjälp: 
 

..det är ju väldigt viktigt att det finns en tät.. att det hänger ihop dom här sakerna; utredning, ehh 
diagnos, stöd information liksom och framför allt det här jag tycker saknas på många håll 
fortfarande den ordentliga kunskapen om….kunskap om olika sätt att träna kunskap om vad det 
betyder att ha föräldrarna inblandade…..väldigt mycket bättre resultat, när föräldrarna när man 
verkligen jobbar tillsammans. Men det där tas inte riktigt på allvar. 

 
Förälder2 berättar om hur de upptäcker bristen på kunskap hos professionella på förskolan som 
arbetade med autistiska barn: 
 

Det tog ett tag innan jag började ställa frågor och förstod att det fanns inga svar. Då blev jag 
väldigt misstänksam, jag förstod att de vet inte riktigt varför de gör någonting. ……det 
dokumenterades inte vad man gjorde och det var väldigt slutet. 
 

Kunskapsbristen hos professionella leder enligt föräldrarna inte enbart till brist på effektivt stöd utan 
också till att barnet genomgår undersökningar och träningsinsatser i onödan. Förälder3:  
 

Det var inte länge sen vi var hos en läkare och han sa till F: Skaka på rumpan, skaka hand, skaka 
foten. Hon skakade bara på huvudet, hon visste inte. Hon har ingen koppling. Men när du säger 
peka på foten, så pekar hon. Men hon har ingen koppling till skaka. 

 
Förälder2:  

Först efter läkare [BVC-läkaren] fick vi också komma till logopeden, där vi gick några gånger 
och det kändes ganska meningslöst, för vi tyckte att vi visste att det hon försökte göra, att han 
ändå inte kunde det men det skulle göras…. 

   
Efter två års skötsel av dottern inom familjen och eget nätverk av frivilliga insatser utan stödinsatser 
begärts eller erhållits från samhället söker förälder6 efter en förskola för dottern. Familjen frågar efter 
råd från habilitering, sjukhus, eget nätverk och tittar på alla förslag som kommer upp men inget 
strukturerat stöd finns att få: 
 

Jag hade inget stöd från vår dotters läkare. Därför att hon menade på att Neej stackars lilla F. Du 
ska va hemma. Hon kommer att dö när som helst. 

 
Till slut blir det tipset från en granne om den förskola i boendeområdet som de kommer att välja och 
som de blir väldigt nöjda med. För val av förskola och skola beskriver samtliga föräldrar att det saknas 
kunskap om hos de professionella som de möter. Förälder1b lägger ner mycket tid på att få de 
professionella i skolan att arbeta för att barnet ska få bästa möjliga träning för att utvecklas då de 
märker att det inte fungerar så väl som i hemmet: 
 

Nu försöker vi [föräldrarna] att få lite ordning på det [ möten om träningen som utförs i skolan], 
vi fokuserar på beteendeproblem, beteendebrister och inte bara berättar om allt som händer.... Vi 
tror att det skulle kunna gå ännu fortare om man fokuserade lite hårdare på beteende just och 
ställer lite krav osv. Här hemma så ser vi ju att hon klarar ju en hel del. 
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Förälder5 beskriver både hur de letar efter en förskola när barnet får sin första diagnos och hur svårt 
det fortfarande är att få veta vilka skolor som finns och vilken inriktning och pedagogik som gäller för 
de respektive skolorna samt beskriver: 
 

Vi fick ju i princip ett litet papper från barnpsykolog och psykiatriker med utredningsresultat och 
sen var det ju liksom helt upp till oss att hitta på nåt… 
Jag var ju så naiv på den tiden så jag trodde att ja kan man autism så kan man autism liksom. Jag 
hade inte en tanke på att det var väldigt stor skillnad på att kunna autism och på vilket sätt man 
arbetar med autism och så vidare olika inriktningar och sånt. Inte en tanke 
 
Det finns fortfarande ingen förteckning. Man kan inte ringa kommunen och fråga vilken 
inriktning har dom olika skolorna för barn med autism. Dom kan knappt svara på det. Dom som 
sitter på utbildningsförvaltningen. 
 

Förälderns egen brist på kunskap är något som flera föräldrar förmedlar som ett stort bekymmer. 
Förälder3 beskriver hur den egna bristen på kunskap har lett till sämre stöd för barnet: 
 

Jag skulle ha tänkt lite grann innan. Det är inte bara min uppfattning, det är många av oss 
[föräldrar till barn med autism] som har tänkt så här att det är synd att vi inte har haft utbildning. 
Jag skulle ha utbildat mig först som mamma, innan jag gjorde något annat. Nu går jag alltid till 
fakta först innan jag gör någonting, eftersom jag har mognat. 
 

Förälder2 beskriver hur hon själv letar efter kunskap för att kunna hjälpa sitt barn innan diagnos: 
 

Det allra första var nog ett TV-program, av kanske utbildningsradion som jag såg som handlade 
om en pojke i Norge som hade blivit i princip fri från sin autism…. Jag kom ihåg att det gjorde 
väldigt starkt intryck för det var medan jag kände, att det här är autism, som det handlar om, fast 
jag visste väldigt lite.  

 
Förälder1b förmedlar hur de själva har behövt inhämta egen kunskap som de saknat vid mötet med 
professionella: 
 

Vi läser ju båda bra engelska, ….mycket av materialet, handböcker o.s.v. är ju på engelska. Det 
material som finns på svenska är inte särskilt pedagogiskt tillgängligt heller…. Jag har ju surfat 
på [sökmotor] och gått igenom hundra böcker ungefär. 
 

Förälder6 beskriver hur hon utan hjälp från professionella söker efter kunskap för att ge sitt barn det 
bästa stödet: 

Vården är inge bra på det här… Jag tog den första läkaren på orden som hade sagt att leta på 
internet och då hittade jag ett globalt nätverk som heter [organisationsnamn] som har ett speciellt 
nätverk för Fs [diagnos]…. Jag har letat upp olika sjukgymnaster med olika speciella områden. 

  
 
Att föräldrar ser sig som experter på sina egna barn är något som samstämmigt återkommer i 
samtal med föräldrarna. Samtliga förmedlar att egen okunskap om diagnos och bristen på egen 
kunskap om metoder gjorde att det dröjde innan de kunde se vilket stöd som var det bästa stödet för 
det egna barnet. Med tiden blir föräldrarna modigare har inhämtat egen kunskap och kan stå på sig mer 
i mötet med professionella i sökandet efter kvalitet i både val av stödinsats som utförandet av 
stödinsatsen. Förälder3 berättar: 
 

Jag känner min flicka bäst. Jag har observerat henne i 9 år, 24 timmar, så om det finns någon 
som är expert på F så är det jag. Ingen annan. Alla experter i hela världen kan alla barn men de 
kan inte min flicka. 
Man ska tänka ordentligt på vad vi som föräldrar vill med våra barn Vilket mål vill jag nå med 
min flicka? Vill jag att min flicka ska va som Einstein eller vill jag att min flicka ska kunna 
fungera i samhället och ha mindre problem och mindre aggressivitet?  

 
Förälder2 beskriver sin roll som expert på sitt barn på följande vis: 
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Eftersom P inte och många andra barn med autism visar upp vad de kan, så är det väldigt svårt 
för någon som kommer in att veta exakt vad han kan och därför kan man lätt lägga sig på lite fel 
nivå.. Vi som ser barnet hela tiden vi vet ju i princip allt som han kan. 
 

Förälder1a,b ser sig som experter då de genomdriver träningen för barnet på förskola och skola: 
 

När vi skulle dra igång på dagis och jobba med träningen så var det mycket frågor….men vi fick 
igenom det föräldrarna ställde sig bakom…. men när vi skulle börja i skolan, så motarbetade hon 
[kommunens stödsamordnare] oss hela tiden. I flera månader höll hon på och hittade på svepskäl 
och skulle kolla upp om det här verkligen var förenligt med läroplanen eller styrdokument. 
 

Till slut lyckades ändå föräldrarna att driva igenom att barnet fick stöd. På liknande sätt förmedlar 
Förälder6 sin bild av hur hon som expert på sitt eget barn hanterar det motstånd hon upplever mot att 
få de stöd barnet behöver: 

 
Ja nu är det så att jag är en sån här förälder antingen gör vi så här på det enkla sättet att ni ser till 
att för jag kommer inte sluta här utan jag fortsätter och jag kommer att driva det här på alla sätt 
och jag kan ju säga så här – att jag har aldrig fått nej någonsin på det som jag driver och jag 
kommer …..så jag finns väl med i nåns svarta bok…. 

 
Vikten av kommunikation mellan professionella och föräldrar och att den präglas av kvalitet är också 
ett genomgående tema som tas upp av studiens föräldrar. Förälder5 berättar:  
 

Det finns ju väldigt många inom skolan överhuvudtaget som kan tycka att det är  ju lite jobbigt 
med föräldrar och det är väl begripligt på sätt och vis. Dom var ju utbildade till att bli lärare och 
vill egentligen inte hålla på och snacka så mycket med föräldrar.  
 

Förälder3 beskriver att hon i ett tidigare interventionsprojekt fick gott om tid för samtal medan det 
idag är begränsat till någon timme i veckan och att hon därmed inte hinner kommunicera med 
skolpersonalen och att det leder till sämre stöd för barnet:  
 

Du kan inte lära mitt barn någonting om jag inte först har godkänt det. Du kan inte lära mitt barn 
i skolan och vi inte ska fortsätta hemma. Det är viktigt att vi gör samma sak. Om du lär min 
flicka att äta så och sedan lär jag kanske min flicka så där, då blir hon förvirrad. Det går inte. 
 

Okunniga professionella i förskolan som inte samtalar på allvar med föräldrarna när väl diagnos och 
behov finns klarlagda förmedlas även av förälder5: 
 

När han började åka dit [förskola för barn med autism] … vi kände, hur är det på den här 
förskolan? Vad gör dom? vi förstod inte vad dom gjorde och dom kunde inte förklara vad dom 
höll på med och vi kände oss inte välkomna där utan det var väldigt stängda dörrar och det 
kändes inte bra …. 
 

Förälder1b berättar om liknande erfarenhet och också om bristande samarbete mellan landsting och 
förskola:  
 

Det intressanta i det här är att förskolan sa: Ska vi hålla på med behandling ? medan landstinget 
säger: Det här är pedagogik det är inte behandling. Man kan ju inte skjuta ifrån sig åt var sitt 
håll. De andra på förskolan begrep nog aldrig riktigt vad vi höll på med… 

 
De professionellas bemötande av föräldrarna utgör också en källa till frustration och bekymmer för 
föräldrarna. Förälder6 beskriver det som en chock. Barnet var hennes fjärde barn. Barnet saknade 
sugreflex och kunde inte syresätta sig:  

 
Det första vi fick veta var att vi bara skulle ta hem henne – utan skyddsnät- och att egentligen så 
var det så att vi väntade på att för att hon skulle dö. Det var egentligen det. Ehh hon dog inte.  –
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Ja men hur ska vi leva med detta barn ?  det var aldrig någon som bekräftade att finns det liv 
finns det hopp och som förälder är man nog i det negativa utan att behöva hela tiden. Vad man 
behöver med ett sjukt barn är positiva referenser för att orka. 

 
Flera av föräldrarna i studien förmedlar erfarenheter i mötet med professionella som präglas av 
motstånd men ger även exempel på när mötet präglas av samförstånd. Förälder6 berättar: 
 

Jag har valt. Jag har letat upp olika sjukgymnaster med olika speciella områden. På den tiden när 
F var 3-4 år hittade jag nånting som heter Move & Walk . Den är väldigt diskuterad eller var då 
när F var liten. Och där hade vi en dust, men då fick jag igenom att F fick gå på dom här 
kurserna. Jag sa att annars går jag nån annanstans. .. men jag sa det att jag kommer aldrig ta ett 
nej. Varje utvecklingssteg som F har gjort har varit en seger för oss.  
 

Föräldrarna beskriver också ett motstånd hos förskolor och skolor att ta emot deras barn. 
Förälder5 letar efter och finner ett intensivträningsprogram för barn med autism som genomförs inom 
ramen för ett interventionsprojekt vilket förutsätter att barnet går på en vanlig förskola och berättar: 
 

… först hade vi strider för att han skulle komma därifrån och sen fick vi strida för att han skulle 
få komma tillbaks… till slut så köpte dom det men det sista var att det finns ju inget rum sa dom 
för han måste ha ett eget träningsrum…. och det var så typiskt på något vis för finns det vilja så 
finns det ofta möjligheter för det där rummet var perfekt. Det låg precis vid ingången och det 
gick inte att missa att det där rummet fanns som inte användes annat än som nån sorts onödigt 
förråd. 

 
Förälder2 förmedlar en nästan identisk erfarenhet för sitt barn: 
 

..man fick slåss för att P skulle få komma tillbaka till sitt vanliga dagis, där han gått tidigare. De 
tyckte allt lät väldigt konstigt och det fanns inte plats, det fanns inget träningsrum osv.. Sedan så 
fanns det plötsligt ett rum, det fanns precis där det borde finnas, man nästan ramlade över det, 
det bara stod där plötsligt och väntade men de hade inte sett det, för de var inte öppna för det. Så 
kan det vara. 

 
Förälder1b har likaledes erfarit många tillfällen med motstånd från professionella mot att barnet ska få 
rätt till sin träning: 
 

Först accepterade dom [kommunens stödsamordnare] på förskolan men när vi skulle börja i 
skolan, motarbetade hon oss hela tiden. I månader höll hon på och hittade på svepskäl och skulle 
kolla upp, om det verkligen var förenligt med läroplanen eller styrdokument. 

 
Ekonomin beskrivs som viktig för skolor. Föräldrarna lämnar lite olika beskrivningar av hur 
ekonomiska beslut hos skolan upplevs som ett motstånd från professionella som påverkar kvaliteten på 
stödinsatsen. Förälder2 beskriver sitt missnöje med skolans ledning, hur skolan anställt en 
specialpedagog som saknar kompetens för den träning som barnet ska få del av och grundläggande 
bristande resurser: 
 

Nu har vi ju bråkat ganska mycket på skolan flera föräldrar, för vi tycker det är uselt, att de 
utnyttjar oss på det sättet. Det fanns ingenting. Man tar emot barnen i ett tomt rum… 
 

 
Förälder3 är missnöjd med den vanliga skola som tagit emot hennes och några andra barn med autism 
utan att ge barnen någon träning och beskriver att skolan anställt en specialpedagog utan kunskap om 
autism:  

 
Rektorn vill ha våra pengar men inte våra barn. Vi har fått en specialpedagog som inte vet något 
om autism, noll. Min flicka har nästan 600 000 kr till 700 000 kr per läsår men var är min flickas 
pengar? 
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Föräldrarna förmedlar även positiva erfarenheter i mötet med professionella även om deras 
erfarenheter av samarbete är i minoritet. Dessa erfarenheter präglas av tätt samarbete mellan föräldrar 
och profession där föräldrarna upplever sig sedda och lyssnade på. Förälder4a beskriver att de ”hade 
turen” att få en tidig diagnos och ett samlat stöd genom en speciell satsning vid habiliteringen: 

 
Där hade vi väldig tur och det har vården som har drivit åt oss. Vi har bara att säga Ja tack, så 
det har varit väldigt skönt. Det är ju som man hör annars av dom som har barn med den här 
typen av problem, att dom får driva på så mycket, för alla tror att det rättar till sig, dom växer på 
sig och sådant där. Men hos P var symptomen så stora, att det var inget att fundera på egentligen. 

 
Erfarenhet av samarbete med professionella där barnets utveckling och välbefinnande står i centrum 
återges av förälder5 när barnet hade inkluderad skolgång: 

 
Han lärde sig sitta i ring på samlingarna, sen hade dom, han lärde sig räkna på engelska sa one, 
two, three .. och sen så sa han då plötsligt seven när dom kom till honom och då ropade alla 
barnen – P kan eengelska !  
 Det var så mycket glädje i det där små sakerna så betydde så mycket för oss som familj. Att få 
något som man tror på och då menar jag förstås att jag också tycker att det är bra för barnet. Man 
känner sig. Och det gäller ju vilka föräldrar som helst egentligen. 

 
Förälder6 förmedlar hur den täta positiva kontakten med professionella på ett korttidsboende leder till 
nya beslut som gynnar barnets utveckling: 

 
Vi tyckte att en dag en natt är för kort för F för att hon ska förstå att för vad jag upplevt med F är 
att, att när hon kommer till korttids på tisdagen då vet hon att nu är det en natt till.. 
 Jag får väldigt mycket feed back och som sagt var jag ju där väldigt i början med F och såg hur 
F fungerade och i och med att jag hela tiden har ett samarbete med dom så får jag ju veta också 
och jag kan se också hur hon har förändrats också från början och hur mycket mer hon tar ut sina 
svängar…. 
 

Förälder1b som ordnat träning för barnet privat för egna medel förmedlar sina erfarenheter av samtal 
som de förde med professionella som slutar positivt: 
 

Hon [handledaren] hamnade i försvarsställning på något vis. Det föreställer jag mig skulle kunna 
vara annorlunda, för hon var ju beroende av oss för att kunna fortsätta, det var hennes jobb hon 
tjänade pengar på det …. alltså lyssna och ta det till sig utan att låsa sig. Sedan kom vi över det 
där och det gick jättebra. Sedan blev det mer roligt som det ska vara. 

 
Förälder2 som sökte reda på och blev antagna till ett intensivt träningsprogram medan barnet var på 
en vanlig förskola berättar om hur träningen arrangerades runt barnet. Både på förskolan och i hemmet 
skulle träningen utföras och alla träffades återkommande runt barnet för att alla skulle få samma 
information och lära sig att göra samma saker tillsammans. Skriftlig dokumentation var viktig: 
 

Det var väl en del som tyckte det där var jobbigt, mycket papper osv. Men jag och den assistent 
som vi hade den större delen av tiden tyckte att det var väldigt bra för det var ganska kul att se 
också, ha på papper att nu har vi gjort det här och så gick det den gången… nu går det bättre. Jag 
tycker att det var väldigt, väldigt bra och det blev som ett arkiv för framtiden, det här har vi 
gjort. 
 

Förälder3 beskriver att ett tätt samarbete med professionella kring barnets träning är enda vägen för 
hennes barn med autism: 
 

Om hon skulle lära sig att sitta i skolan, så gjorde vi samma sak hemma. Det är det som har 
hjälpt min flicka, att utbrotten gick ner, ner, ner. 
Nu går hon i ettan, hon är jättesmart, hon har knäckt läskoden och räknekoden. Men att F har 
kommit där hon är idag, beror på skolan och hemma. Jag har andra kompisar, vänner där man 
bara jobbat i skolan och inte hemma och deras barn har inte gått framåt så mycket. 

 



21 
 

 
Tema 2: Dold påfrestning  
 
När ett barn med omfattande funktionsnedsättningar växer upp i hemmet finns även en dold 
påfrestning på familjen som till stor del förblir osynlig för omgivningen. Varje familj har unika 
förutsättningar att klara den påfrestning det innebär för föräldrar att möjliggöra en uppväxt i hemmet 
för barnet på lika villkor som för andra barn. Dold påfrestning kan drabba barnets syskon, föräldrarna 
själva, familjen och familjemedlemmarnas inbördes relationer. Med dold påfrestning avses i studien 
påfrestningar som inte nuvarande stödsystem beaktar. Studiens familjer upplever olika saker som 
problematiska och visar på ett behov av att stödinsatser anpassas för den enskilda familjens behov.  
 
Samhällets syn på vad som ingår i ett normalt föräldraansvar är något som förälder6 uttrycker tankar 
kring och återger sin erfarenhet av i mötet med Försäkringskassan då dottern var nyfödd:  
 

Det fick vi ju veta på ett tidigt stadium att man som förälder aldrig får stöd- vilket jag tycker är 
konstigt för om man får trillingar eller fyrlingar då får man ju stöd utav samhället men däremot 
om man har ett handikappat barn då går plötsligt föräldraansvaret in och det tycker jag är 
märkligt när man tänker på att om du har ett svårt skadat barn som behöver 24 timmars vilket 
oftast inte ett friskt barn har – då har man oftast fått sova en hel natt. 

 
Förälder2 redogör för hur trötta de är som föräldrar och att de i hemmet ständigt har ”jour” för 
varandra då alltid någon måste vakta sonen som inte kan lämnas utan tillsyn. Mindre fritid och mindre 
umgänge hemma. Föräldrarna anser sig inte hinna ta hand om storebror såsom de skulle önska:  
 

Han [storebror] får alltid höra: P,P,P !! Det ringer folk och det är P. Ska vi bort på något så är det 
P. Han kan tycka det är jobbigt ibland att ta hem kompisar för han tycker han har en så konstig 
bror. 

 
Förälder5 redogör även hon för hur Ps storebror reagerat och konstaterar att kontakten mellan 
syskonen är mycket begränsad. Storebror tog helst inte hem kamrater och under många år skämdes 
han jättemycket för sin lillebror och vägrade att följa med om familjen skulle göra något tillsammans. 
Förälder5 förmedlar sina tankar kring en syskonträff via stödorganisation som inte föll så väl ut då 
storebror var ca 12 år: 

 
Man behöver nog börja med det ganska tidigt för att dom här syskonen ska ha lust med det. För 
det kan ju också bli en känsla av att jaha det här är också en grej som handlas om autism. Det 
handlar liksom aldrig om dom [storebror]. Han har liksom varit väldigt arg på något sätt så det 
har tagit väldigt mycket energi och kraft och då kan jag ibland känna att…. För storebror kanske 
det hade varit bättre att jag hade legat lägre när det gäller vad P ska få. Om jag hade nöjt mig 
med det då hade storebror känt att det inte tog så stor plats. Det är ju så viktigt att det inte är jag 
som förälder som ska behöva kräva så mycket och va så aktiv för att det ska hända saker. 
 

Citatet ovan kan sägas illustrera önskat men ej erhållet stöd till syskon. Det illustrerar också den 
mycket stora insats i tid och kraft som föräldrar ägnar åt barnet med funktionsnedsättning för att uppnå 
adekvat stöd. Tid och kraft som gör att föräldrar har svårt att räcka hinna med övrigt familjeliv och 
syskon.  
 
För Förälder3 har barnets autism förändrat allt. Skilsmässa från pappan till barnet då barnet var litet 
och sedan diagnos ställdes har föräldern arbetar i princip all vaken tid med att stötta barnets 
utveckling: 
 

Så började vi leva som en ny familj nästan och började tänka på henne hur vi ska gå vidare med 
ett sådant handikapp….. För mig som mamma var jag skyldig att hjälpa min flicka. Under den 
här tiden, kvinnan som jobbade på dagis klarade inte av det här. Hon tyckte nästan att det var 
misshandel, Hon backade sedan jag kom in i bilden, så det var jag som tränade min flicka i 
skolan och hemma. Det var lite sjukt. 
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Den dolda påfrestningen blir synlig när nya stödinsatser ändrar på familjens situation och förälder4a 
berättar: 

Är P på korttids så kommer storebror hem och säger: att nu mamma har vi semester för då får 
han mystid med föräldrar. Man behöver inte plocka upp varenda liten pryl för att lillebror går 
och flyttar på dem. Man kan leva mer som en vanlig familj.. 
 

Förälder5 försöker under intervjun att redogöra för någon familjegemensam aktivitet som fungerat 
men kan inte komma på en enda. Även inom hemmets väggar finns i denna familj ett behov av en 
ständig passning: 
 

Det är ju alltid en av oss på P då och våra liv ser ju ut lite så är det ingen annan här så är det – 
Vem har P? Det är den frågan som det handlar om och då är det så lite som att jag ska bara upp 
och hämta nåt… för han gör liksom udda grejer. Det kan hända nånting när som helst ungefär. 
Vi skulle inte kunna sticka iväg till badhuset alla fyra liksom. Det var när storebror var mindre 
nån gång det gjorde vi P gick på något speciellt simbad. Lite inriktning för barn med funktions-
nedsättningar när man kunde ta med syskon men han gillade väl inte riktigt det heller.  

 
Förälder1a som under lång tid under stort motstånd från professionella lyckas genomdriva en 
träningsmetod som fungerat för barnet utgör i sig en dold påfrestning på föräldrarna: 
  

Jag misstänker att hon hade varit långt, långt efter där hon är idag, om hon inte hade fått den här 
träningen [intensivträning]. Jag är inte säker på att hon skulle ha pratat, jag tror inte det. Hon 
använde inte språket som kommunikationsmedel. 

 
För förälder5 har barnets stödbehov varit så omfattande och slitsamt för familjen att förälder1 slutade 
att yrkesarbeta och sa upp sig från sin heltidstjänst när barnet var 8 år. En process som pågick under ett 
antal år: 

 
Så kände jag bara så här. Det funkar inte. Det går inte ihop liksom med alltid som vi försöker 
som man måste göra liksom för att få saker att funka och dels handlar det ju om att man måste 
va, ja man är inte en vanlig förälder, man är ju en sorts assistent så man är med hela tiden men 
på ett annat sätt så det är ju slitigt. Det var flera år som det där hade liksom snurrat i huvet på 
mig att det inte funkade riktigt. Dels hade han ju väldigt mycket vaken tid. Så då var ju var och 
varannan natt någon av oss vaken och det var ju bara det blev ju så ångest nästan när man skulle 
gå och lägga sig och sova eller skulle vi inte få sova. Det går inte liksom man kan inte gå iväg 
till jobbet och va i den formen. 

 
På liknande sätt beskriver flera föräldrar det som svårt och tidskrävande att kombinera yrkesarbete 
med föräldraskap för barnet. Förälder2 har mamman lämnat sitt heltidsyrke och är anställd på heltid 
som barnets assistent sedan 2,5 års och pappan arbetar deltid som assistent och har samtidigt ett annat 
heltidsarbete. Förälder1a,b består av en mamma och pappa som bägge yrkesarbetar. Förälder3 har 
lämnat sitt yrkesarbete och arbetar heltid som assistent åt sitt barn och är skild. För förälder6 vars barn 
behövde dygnet runt skötsel från första dagen skötte familjen själva omvårdnaden av F innan F 
placeras på förskola vid två års ålder och förälder6 återgår till sitt tidigare arbete och samma 
deltidstjänst om 75% och hanterar den dolda påfrestningen själv utan hjälp av samhällets stödinsatser: 

 
På den tiden arbetade jag med [arbetsuppgiften ]men kände liksom att F var ju väldigt mycket 
sjuk i början men jag hade jättemycket stöd och gjorde väldigt mycket hemifrån och dom dagar 
som pappan var hemma varvade vi.. 

 
Studiens föräldrar har olika sätt att möta den dolda påfrestningen i samband med barnets omfattande 
behov av vård- och stödinsatser där vissa föräldrar lämnar yrkesarbetet för att arbeta som barnets 
assistent på heltid medan andra upplever att det egna yrkesarbetet är en förutsättning för att orka med. 
Förälder6 berättar: 

 
Eftersom jag arbetade med så helt andra saker på jobbet kunde jag liksom då blev det så att jag 
tog kraft ifrån jobbet innan jag gick hem och då hade jag ju liksom tänkt på något annat så att 
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hjärnan hade väl vilat sig ett litet tag. På vägen hem då kom inspirationen igen så att jag 
växeljobbade lite och jag tror att det var så jag fick själv energi. Och det tror jag är just därför att 
jag liksom kunnat hitta dom här andningshålen för hur man ska göra.. och jag blev erbjuden ett 
annat jobb.. …det visa sig att det var ett väldigt perfekt jobb. 

 
Även som ”heltidsanställd” personlig assistent för det egna barnet och med utifrån anlitad personlig 
assistans är arbetsinsatsen omfattande och föräldern beskriver det som en ”aktiv jour” även på tider då 
anställda assistenter finns i hemmet. Förälder5;   

 
Det är svårt. Han är inte lätt. Och det är svårt att förklara hur men han kräver väldigt mycket så 
det är ju inte så här att man kan liksom försvinna iväg hur många timmar som helst utan man 
behöver finnas i närheten oftast. Kanske gå ut ett par timmar sen kommer man in och så stödjer 
man lite grann eller så säger man vi kanske kan göra det här tillsammans eller så va  

 
Förälder3 som genomgick skilsmässa på grund av barnets funktionsnedsättning är ensamstående, har 
slutat yrkesarbeta och arbetar heltid som barnets personliga assistent berättar: 

 
Jag glömmer att duscha, jag glömmer att färga mitt hår, jag glömmer att mina kläder är trasiga. 
Man glömmer allt.. jag har assistenter hemma som jobbar men jag är alltid med. De klarar inte 
hennes utbrott, det är bara jag som klarar det. 

 
Förälder2 förmedlar sina tankar om påfrestningen på föräldraskapet och som makar som det innebär 
att få ett barn med autism: 
 

Det är lite det här att om man någon anledning klarar den här belastningen så kan den ge extra 
styrka. Klarar man den inte så tippar allting åt ett annat håll….. Vad beror det på ? Man har ju 
väldigt olika sätt att handskas med kriser och hur man klarar det tillsammans. 

  
Det innebär ett psykiskt och fysiskt merarbete att ständig vara beredd på uppbrott, ny förskola, ny 
skola. Förälder6 beskriver att hon ända sen hon fick F behöver ha strategier för hur stöd ska kunna 
erhållas för att klara sitt uppdrag som förälder: 

 
-jag måste ha både en plan B, en plan C och plan D i värsta fall för att se att vi kan säkra så att 
det blir så bra som möjligt för F. Så jag hade plan B i bakhuvudet och sen lyckades vi. 

  
 
Tema 3: familjeliv - personlig assistans 
 
Föräldrarna i studien har alla sina egna specifika erfarenheter av hur det fungerar med att sköta och 
vårda sitt barn i hemmet. Samtliga familjer förmedlar att stödinsatsen personlig assistans/ assistans är 
grundläggande för att barnet ska kunna växa upp i hemmet. Erfarenheterna är dock olika hur man som 
förälder förmår införskaffa, införliva och använda de olika stödinsatserna. Familjelivet blir också olika 
beroende på andra faktorer som familjens sammansättning, sociala nätverk och hur barnets unika 
funktionsnedsättning påverkar familjelivet. Underteman som framkom var val av assistansanordnare, 
främmande personer som arbetar i hemmet och föräldern roll som servicegarant och personlig 
assistent, barnets rättigheter och orättvisor. Personlig assistans ingick som specifikt frågeområde för 
familjerna 5 och 6. 
 
Val av assistansanordnare har styrts från familjen i de fall de har personlig assistans. Gemensamt för 
aktuella föräldrarna i studien är att valet varit deras eget och att de inte fått något stöd från professio-
nella. Förälder5 som nyligen efter fem år bytt assistansanordnare till [assistansanordnare] berättar: 

 
Vi anlitade ett litet assistansbolag och det var lite av en slump beroende på att en person startade 
ett assistansbolag och den här personen va, hade sitt barn i samma i det här projektet med tidig 
träning. Oh då tänkte vi så här ja ja det där låter familjärt och bra ungefär och sen så har det 
rullat på och det har väl funkat men sen har det känns det som om dom har tappat intresset 
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liksom man får liksom ingenting extra. Det är bara administration. Och då började vi känna 
att vi vill ha några som brinner som vill nånting och som slåss för assistansen - Jag har ju haft 
mer jobb än vad man kanske har behövt för att när vi har annonserat jag har ju själv skött all 
annonsering och sånt där själv tidigare för det här lilla bolaget och intervjuat folk och allt möjligt 
och sen har ju ja suttit och tittat i kataloger och kontaktat bolag å nu köper vi in handledning 
nånstans ifrån för att nån ska komma och lära upp ett par assistenter… 

 
Förälder6 beskriver ett helt annat tillvägagångssätt. Då de skulle anlita assistans från kommunen så 
hade kommunen lagt ner sin verksamhet med avlösarservice och de ville inte själva skapa ett eget 
bolag. Via regelbundna möten på habilitering med barnet stötte förälder6 på många assistenter och 
föräldrar och frågade alltid vilket assistansbolag som de hade eller arbetade för och där två 
assistansbolag stack ut, [ bolag X och Y]: 

 
…. både assistenterna själva tyckte det var bra och fick stöd och tyckte att det fungerade ehh 
därför att dom fick utbildning och det tyckte jag var imponerande. Dom [assistenterna] kände sig 
trygga och det kändes. Jag tyckte det var lite lustigt att både föräldrarna och assistenterna att 
dom jobbade åt samma håll.. [X] verkade som dom hade gått igenom varenda alltså det var ända 
ner på botten. Det kändes som om dom tagit varenda fråga.  

 
Att anställa personliga assistenter som utgör en främmande person som arbetar i familjens hem är 
förknippat med både möjligheter och svårigheter. Förälder5 berättar att även detta stöd kräver ett 
ständigt merarbete från föräldern, bland annat för att assistenterna byts ut ofta: 

 
Det är hur viktigt som helst att man har möjlighet till personlig assistans men det är inte helt lätt 
att ta in personer som funkar i sitt hem . Just det här att han är svår att handskas med så att få 
personliga assistenter funkar å va hemma hos en själv. Det är inte lätt. Det här är ju inte så lätt 
för att det är ju ofta unga. Det är ju inget högstatusjobb precis och det är ju ofta unga som 
pluggar samtidigt och sen går vidare och gör nånting. Vi har en tjej som hänger kvar sen 1,5 års 
tid och kommer en gång i veckan. Sen är det en kille som just har hoppat av för han är ute på 
praktik från sina studier. Osså är det en tjej som jobba med P i förskolan som dyker upp en gång 
i veckan och det är ju jättemysigt nån man verkligen känner men hon pluggar till läkare och har 
jättelite tid. 

 
Förälder4a som började med assistans i form av avlösartimmar som till att börja med bestod av 
grannflickor som ville arbeta så länge de pluggade utgjorde en värdefull stödinsats även för barnets 
storebror som på detta sätt fick lite mer tid för sig själv. 

 
Förälder5 beskriver svårigheterna som förälder att ha personliga assistenter i hemmet och att vara 
servicegarant. Svårigheterna ser olika ut beroende på vad det rör sig om. Vissa svårigheter har att göra 
med att arbetet är förlagt i den egna personliga bostaden: 

 
Det är lätt att man blir lite för snäll tycker jag. När man har främmande människor som kommer 
hem till en vill man gärna va snäll mot dom och dom ska inte behöva ha det för jobbigt och det 
ska vara rent på toaletten….Vi har ju tidigare varit lite så att jaja den assistenten tycker inte om 
fisk och då kan vi väl inte ha fisk i familjen i dag då och det är helt vansinnigt egentligen.  

 
Andra svårigheter med att som förälder vara servicegarant rör det ständigt återkommande behovet av 
att introducera ny personal/ nya personliga assistenter och övervaka att relationen till barnet fungerar. 
Servicegarantens roll liksom föräldern såsom vårdnadshavare beskrivs som oerhört avgörande för 
kvaliteten på stödet som utförs via personlig assistans. Förälder5 berättar att dennes roll som 
servicegarant blir viktig som den som kan tolka barnets behov och för att arbete ska vara roligt även 
för den personliga assistenten: 

 
Dom kan ju inte ha en aning om det här. Man tror att säger du bada så vill du väl bada? me ehh 
så därför vill man ju samtidigt att liksom en assistent ska kunna vara kreativ, ska försöka locka 
fram saker ur P så då måste assistenten ta lite mer plats men ändå inte styra nu ska vi göra si 
eller så. Det är en jättesvår fråga tycker jag. Assistenten ska va som en sorts mänskligt 
hjälpmedel som ska göra det möjligt för P att kunna genomföra saker ehh på så nära den nivå 
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som man kan tänka sig som andra kan. Nåt sånt. Så därför är det ju inte assistenterna som ska 
bestämma över vad man ska använda assistansen till. Det är ju inte dom som ska säga- Jag vill 
gå och fika så därför tar jag med mig P och fikar. Dens idéer är mindre viktiga än vad P idéer är . 
För att jobbet ska bli roligt för en assistent vilket också är viktigt för att en assistent ska stanna 
kvar och tycka det är kul måste dom både få stöd och samtidigt få känna att dom klarar det här 
själva och är självständiga. Så jag försöker att tänka så här att jag lägger fram idéer eller 
så kanske jag inte ens börjar där. Jag säger så här: har du nån idé om vad ni skulle kunna försöka 
hitta på idag? Det finns ju en som är stjärna liksom. Jag hittar på nåt och det behöver inte betyda 
att jag tvingar P men hon är så kreativ så hon kan ..det händer nåt men sen nån som har svårare 
för det där kan bara bli sittande i soffan liksom  

 
Förälder6 är servicegarant och även så kallad överlöpande personlig assistent vilket innebär att hon 
täcker upp om någon personlig assistent inte dyker upp på grund av sjukdom eller annat skäl. Även 
hon ser sin roll som att stötta upp och att hon själv i första hand är mamma till F och inte är hennes 
personliga assistent: 
 

Och det säger jag också till assistenterna när, att när jag jobbar som assistent så är ju jag i första 
hand mamma. Så att dom inte kommer och säger att – Men du gör inte det här som du säger att 
vi ska göra. Jag kan säga det att idag kan vi skolka F . Det får inte assistenterna göra.
  

Förälder6 beskriver hur hon när F har dubbelassistans i hemmet behöver vara extra uppmärksam på 
hur samspelet mellan dem och F fungerar och i praktiken behöver finnas tillhands från och till : 

 
När du har två stycken, Jag har dubbelassistans för F ibland och då får jag påminna dem om; - 
Vänta ett tag vad är det ni pratar om nu ? – Det är F som är i fokus här !. och då och Förlåt ! Vi 
tänkte inte på det. – Nä jag vet det var därför jag sa till.  

 
Att få till kommunikation mellan assistenten och barnet är grundläggande för det arbete som föräldern 
som servicegarant/förälder försöker få assistenten att arbeta med trots att barnet inte kan välja själv. 
Förälder5 berättar att P inte använder sig av bilder eller tecken för kommunikation utan att det handlar 
om att försöka nå honom, försöka få gensvar och kontakt och att det är upp till föräldern att lära 
assistenten det. 
 
Stödinsatsen personlig assistans möter också föräldrarnas syn på barnets rättighet till omväxling och 
frigörelse från föräldrarna som är något som tas upp av föräldrarna på olika sätt. Olika stöd har olika 
betydelse beroende på ålder och mognad. Förälder5 beskriver det som: 

 
Han är på ett sätt ändå som folk och andra. Han är annorlunda men han är ändå som oss allihop 
att vi kan tycka saker är tråkiga, långtråkiga, han kan tröttna på sin mamma och sen eftersom han 
ändå kan upplevas som krävande så blir man ju själv inte så himla kul om man är med honom 
för mycket. Sen har han svårt att sysselsätta sig också en del av sin autism, han skapar inte 
omväxling själv. 
 

Samtliga föräldrar utom en i studien redogör för att de ser sig själva som privilegierade och kapabla 
föräldrar i förhållande till andra mindre lottade föräldrar att få rätt stödinsats för sitt barn. Förälder6 
berättar: 
 

Det är otroliga orättvisor när jag ser, när jag träffar föräldrar med handikappade barn. Att några 
får och några får inte. Det ska inte finnas något vilka som får och vilka som får inte. Det ska 
finnas ett behov och det skall tillgodoses beroende på hur illa det är. Sen är det så här att vissa 
föräldrar är kapabla och vissa inte. Och jag tycker att man ska se till asså vad är den svagaste 
länken nånstans. 
 
Man ska inte slänga skit på en förälder utan säga så här:- en mamma som säger – Jag orkar inte ! 
Ja, men då hjälper jag dig! Då lyfter jag dig. För du är så värdefull för ditt barn. Det är ingen 
annan som kan vara mamma. 
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Förälder1a berättar att de har ork och ekonomiska förutsättningar och intellektuella förutsättningar att 
hantera allt det som krävs för att genomföra stödinsatsen personlig assistans och rätt träningsmetod: 
 

För många föräldrar är det här en omöjlighet, att driva en sådan här kamp och göra allt det här. 
Skulle de vara i samma situation och hade ett barn med autism och skulle behöva träningen, så 
skulle de vara hänvisade till det som erbjuds, de har inte alls samma chans. ……Ja det är en 
klassfråga, helt klart 

 
Förälder5: 

Det handlar ju om att man själv ska slåss för det och få uttrycka det tydligt oh alltså va på. Det 
tycker jag är genomgående och det tycker jag är extremt orättvist för att jag kan, både jag och 
min man vi kan ju tala för oss, vi kan skriva osså vidare..men det finns ju massor av människor 
som inte kan det. Det känns det gör ont i mig att det faktiskt är så. 

  
  
Tema 4: Barnperspektiv - barnets perspektiv - barnets delaktighet 
 
I studien ingående föräldrar är alla tydliga med att både förmedla ett barnperspektiv, att hjälpa barnet 
att utvecklas till sin fulla potential samt att försöka göra sig till tolk för sitt barns perspektiv. Samtliga 
föräldrar arbetar för att barnets perspektiv skall beaktas i de beslut som rör barnet och önskar att barnet 
blir mer inkluderad i samhället. Underteman som framkom var en strävan mot barnets självständighet, 
barnets rätt till kommunikation, barnets delaktighet i beslut som rör barnet samt barnets rätt att vara 
inkluderad i samhället. 
 
Att barnet kan förmedla sina önskemål själv förmedlas av föräldrarna som grundläggande. Bristande 
stöd för utveckling av kommunikativ utveckling begränsar dock barnets möjligheter. Förälder1b 
upplever att utan deras stridande för att inta barnets perspektiv, barnets rätt att få kunskap så hade 
barnet inte alls kommit så långt och beskriver en ständig kamp i kontakt med de professionella: 

 
De säger att de ger råd och stöd och vi vet inte riktigt vad det handlar om. Det verkar handla om 
att träffa föräldrarna, erbjuda lek. Det är ju inte någon form av träning som de ger över huvud-
taget, så vi vet ju inte riktigt vad det skulle ha blivit av det. Jag misstänker att hon hade varit 
långt, långt efter där hon är idag om hon inte hade fått den här träningen. Jag är inte säker på att 
hon skulle prata.. jag tror inte det. 

 
Förälder2 förmedlar vikten av att föräldern är med och ser just det unika barnet och dess rätt till 
kunskap: 
  

P ska ju inte ha stora ovationer för att han gör någonting som är för lätt. … precis som för andra 
barn man ska försöka hitta att där befinner man sig och hitta det som gör att man växer lite, lite 
åt gången så att det lite blir för stort glapp och blir för svårt. 
 

Föräldrarna redovisar en samsyn rörande att för sina barn eftersträva självständighet, ett liv i 
samhället och att målet också är självständighet från sin uppväxtfamilj och sina föräldrar. Förälder5 
som lämnat yrkeslivet och arbetar som assistent och servicegarant i det egna hemmet: 

 
På sikt är det naturligtvis meningen att jag ska ha mycket färre timmar för att han ska ju frigöra 
sig som alla andra...det är ju rent etiskt han bör bli, liksom mer självständig han bör kunna 
uttrycka mer och mer vad han vill. Men han har ju svårt för det. 
 

I familjen runt förälder6 finns ett stort familjenätverk och i familjen hela tre äldre syskon då F föddes 
som då var 9, 13 och 15 år gamla och hon berättar: 

 
Vad vi har sagt till barnen är att F ska flytta hemifrån precis som dom har gjort. Att hon kommer 
bo på ett boende, sånt här blandat boende som jag redan har börjat förbereda mig för hur det ska 
se ut…. 
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Förälder3 delger sitt personliga barnperspektiv för det egna barnet. Vilket liv hon som förälder önskar 
ge barnet. Hjälpa till med intensivträning för att hon ska kunna fungera i samhället och ha mindre 
problem och mindre aggressivitet: 
 

Nu går hon i ettan, hon är jättesmart, hon har knäckt läskoden och räknekoden. Hon kan 
färgerna, hon kunde färgerna tidigt, Hon har intresse…. Hon är liten men ganska stark. Vad vill 
jag med min flicka? Det är ingen som kan säga till dig. Det är bara du.  
 

Förälder2 beskriver vikten av kommunikation mellan förälder och professionella för att stödinsatsen 
anpassas till det enskilda barnets behov: 
 

Vissa handledare verkar snegla på , att det här borde barnet kunna. Och så har jag själv sagt. Det 
här tycker jag inte P behöver kunna nu, för P måste det vara mycket viktigare och kunna säga 
något om sina behov istället för att peka på vad som är en triangel eller en rektangel. 

 
Förälder4a har såväl barnperspektiv som barnets perspektiv i tankarna: 
 

Jag tror att den [diagnosen] ger ju en annan syn på vad som är viktigt.. Ja för P är det ju så att 
man har inga karriärplaner för honom utan får han ett drägligt liv, kan han klara av att gå på 
toaletten själv och så där… men just nu så vet han inte om att han är onormal. 

  
Samtliga barn i studien har en omfattande intellektuell funktionsnedsättning. Förälder5 beskriver sin 
sons utvecklingsnivå som mycket låg och att det är svårt att veta vad han tycker och tänker men 
konstaterar en klar förbättring när de mot alla odds då han var 4 år lyckats driva igenom deltagande i 
ett interventionsprojekt med omfattande träningsinsats från förskola och föräldrar i hemmet på 
beteendevetenskaplig grund: 

 
Han hade ju tidigare haft mer problembeteenden innan han fick det stöd han behövde. Han hade 
börjat sitta och slå sig själv i huvet och såna här saker och nu fick man ju liksom verktyg till dels 
så att han blev sysselsatt på ett vettigt sätt och att man fick verktyg till att bryta såna här svårare 
beteendeproblem. 

 
Barnets delaktighet i beslut som rör barnet upplever föräldrarna som viktig även om det är svårt. Vid 
återkommande anställningsintervjuer av nya personliga assistenter framhåller vissa av studiens 
föräldrar vikten av barnets egen delaktighet i de beslut som rör barnet. De låter barnen träffa 
assistenten och försöker se hur samspelet fungerar dem emellan. Förälder5: 

 
P får träffa den personen och sen är det i alla fall väldigt, väldigt svårt att veta hur det kommer 
att funka. 
 

Förälder2:  
Nu har vi precis sedan ett par månader tillbaka försökt att de [assistenterna] ska ta lite mer. Han 
[barnet] börjar ju ändå att bli lite större och det hör till normal utveckling också , att man är lite 
mer med andra personer. 

 
Att barn bör få stöd för att inkluderas i samhället efter deras individuella förmåga är något som 
samtliga föräldrarna förmedlar men som de anser inte finns. Förälder3 beskriver situationen som att 
dessa barn inte får utvecklas efter sin förmåga och inte blir inkluderade i samhället: 
 

Det är så få skolor som vill ha våra barn i vanlig skola. De vill packa våra barn som sardiner i 
den autistiska skolan och där, om du klickar på ögat, så ska det andra barnet göra samma sak 

 
Här ger förälder5 exempel på perioder av skolgång för sonen i en normal skola med stödinsatser. Ett 
projekt som pågick under några år som helt och hållet initierades och drevs av ett antal föräldrar och 
möjliggjordes av förälderns makt över skolpengen som för barnen var omfattande: 
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Till slut blev det en rejäl konflikt med rektorn eftersom vi kände vi fick för lite. Men väldigt, 
väldigt bra för P. Han var med på vissa praktiska ämnen, han var med på samlingen, han var 
med på utflykter och i matsalen. Alltid med en assistent . Om han är i en vanlig skola och där 
alla elever går genom korridorerna till en matsal så tänker man det måste han klara av men är 
man i en liten sluten verksamhet där en elev står och hoppar i ett hörn och en annan sitter och 
fipplar med händerna ja då vänjer man sig att det här är normalt i det sammanhanget.. jag tror att 
alla har något att vinna..  jag är också helt säker på att dom andra barnen, att det gav dom 
nånting också. 

 
Att få lite inkludering är bättre än ingen alls och några föräldrar beskriver hur de upplever detta som 
positivt.  Förälder5 berättar att de idag efter hårda förhandlingar lyckats skapa en särlösning för det 
egna barnet i en närbelägen vanlig skola dit P går med en assistent 1 gång i veckan: 

 
Han ska ändå leva i den här världen i det här samhället så i så mycket som möjligt så är det bra 
om han faktiskt får en chans att vara där och inte bara vara tillsammans med människor som är 
väldigt udda. 
 

På liknande sätt är förälder4a nöjd med att ha sin pojke en gång i veckan i en sexårsverksamhet i en 
ordinarie klass där P har en assistent med två timmar vilket organiserats via särskola och ordinarie 
skola: 
  

Ja, det är jättebra, dels får han utmaningar och dels blir det ju alltså en miljö, alla vet vem han är 
på skolan 

 
Att göra det omöjliga möjligt i praktiken ger förälder5 exempel på när sonen gick i den vanliga skolan 
med sin elevassistent. Ingen hade förväntningar på att P skulle kunna springa tillsammans med dom 
andra: 

 
Han sprang ju med dom andra barnen hela vägen.. han hängde på för han blev en liksom i den 
här klungan och dom ropade åt honom: -kom igen P kom igen!! och så sprang han.   
 

Förälder3 talar om föräldrarnas fokus på barnets bästa och att föräldrarna behövs: 
 

Vi [barnets föräldrar] är inte farliga, vi ska bara jobba för de här barnen, inte för mig. Jag är inte 
här för att säga att jag kan mer än du men jag kan tyvärr mer än du…. Det är många som är 
rädda för föräldrarna, dom vill ta bort föräldrarna helt och hållet. Men det går inte. 

 
  
Tema 5: stödsystemens utformning och påverkan 
 
Stödinsatserna för barn med funktionsnedsättning ges på olika organisatoriska nivåer och med olika 
lagstiftning som grund. Stödet kan komma från staten, landstinget eller kommunen. Kommunerna har 
ofta lagt ut vård, skola och omsorgsverksamhet på entreprenad till privata utförare. Utöver detta finns 
även andra privata företag och ideella organisationer. Stödinsatsen upplevs av studiens föräldrar som 
avhängig förälderns kompetens att söka efter rätt stödinsats och hantera stödsystemet snarare än 
baserat på barnet och familjens behov. Underteman som framkom var att som förälder ha ansvaret 
men ingen makt, avsaknad av gemensamt fokus på det enskilda barnets rätt till utveckling, personlig 
assistans som möjlighet och hinder samt föräldragrupper/föräldranätverk. 
 
Förälder1b beskriver det som problematiskt att som förälder ha ansvaret men ingen makt. Som 
ansvarig för barnets utveckling försöker föräldrarna själva finna en träningsmetod som passar för 
dottern. Bestämmer sig för en träningsmetod, finner endast en privat handledare och möter 
professionella med makt över beslut om stödinsatser: 
 

Vi försökte få dem [landstinget] att betala åtminstone men det gick de inte med på heller. Det 
drev vi aldrig riktigt, därför vi fick samtidigt bra stöd från Försäkringskassan. Det stödet har gett 
oss möjlighet att betala handledningen och betala personlig assistans för vår träningsdel. 
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Fritt skolval för barn med omfattande funktionsnedsättningar ser bra ut på pappret men fungerar inte 
alltid i verkligheten vid val av skola i en angränsande kommun. Förälder6 berättar: 

 
För att komma tillbaka med det här med valmöjligheterna och att det ser så fint ut på pappret. 
Det var inte lätt. Till och med hot om att F inte skulle få skolskjuts [kommunalt stöd]. I början 
var det faktiskt så att man använde det som ett medel för att få föräldrar att välja dom 
kommunala särskolorna. 

 
Föräldern, som står utanför stödsystemet och saknar makt i form av kunskap, förväntas av 
stödsystemet både att ta reda på ett stöd som passar barnet och att försöka övertyga professionella om 
att bevilja detta stöd beskrivs av förälder2: 
 

Samtidigt om man tänker på stöd, så känns det ju som om det inte var riktigt klokt egentligen, 
man fick ta reda på själv att det fanns och man får ansöka till det och vara tillräckligt motiverad. 
Det är inte särskilt stor rättvisa i det, vilka som får tillgång till olika saker.  

 
Förälder5 redogör för sin erfarenhet av och uppfattning om hur beroende det enskilda barnet är av att 
ha en förälder med kunskap för att få rätt stöd och upplever stödsystemets utformning som djupt 
orättvist: 
 

Det är ju inte så att man får ett barn med, nu pratar jag om autism och sen är det nån som säger 
varsågod här finns det här det har du rätt till…. Visserligen kan man få en broschyr eller man har 
en LSS-handläggare men det är ju inte i alla fall så att nån försöker liksom hjälpa en med att 
säga, det här och det och det och det tycker jag du ska ha. Det handlar ju alltid om att man själv 
ska liksom slåss för det och får uttrycka det tydligt och alltså va på… 
 

Föräldrar förmedlar sina intryck av kontakten med LSS-handläggare, en myndighetsperson som utgör 
en nyckelperson för åtkomst av rätt stödinsats, stödbeslut som värderas och bedöms. Förälder5 
uttrycker sin relation till den professionella som sitter på makten över stödbeslutet med orden: 

 
Vi känner varann så pass bra också nu efter nåra år så hon vet också att jag kommer driva det jag 
tycker. Hon har liksom en sorts respekt för att jag vet lite vad jag pratar om när det gäller P.. 
 

Myndigheter beskrivs dock också ägna sig åt revirtänkande och vad som är deras uppgift istället för att 
hjälpa barnet med det stöd som föräldrarna valt. Även detta beskriver föräldrarna leder till bristande 
makt hos föräldrarna samtidigt som det också leder till avsaknad av gemensamt fokus på det 
enskilda barnets rätt till utveckling. Förälder1b vars dotter skulle få intervention i förskolan, vilket 
redan presenterats tidigare i resultatet visar här skeendet från föräldrarnas perspektiv:  
 

Det intressant i det här är att förskolan sa: Ska vi hålla på med behandling? Medan Landstinget 
säger: Det här är pedagogik, det är inte behandling!. Man kan ju skjuta ifrån sig åt var sitt håll. 
De andra på förskolan begrep nog aldrig riktigt vad vi höll på med och brydde sig inte särskilt 
mycket, ärligt talat. När vi skulle lära F att säga du så fortsatte de att kalla henne vid förnamn, 
det gör de med alla barn tror jag mer eller mindre.. 

 
Förälder4a:  Dom här barnen kostar så mycket så man [de professionella] är inte glada åt att ha dem på dagis. 

Jag vet flera föräldrar som har fått slåss väldigt mycket, för vissa tycker det är bättre att deras 
barn på kvar på dagis [ som sexåring]. Den här lösningen [sexårsverksamhet i skola] passar inte 
alla. Skulle man önska, så skulle man önska att informationen var tydligt och att man fick…. Att 
man gick efter folks behov… 

  
Förälder2: det var bestämmelser som man hade gjort mellan landsting och kommun, att de barn som var 

[projektföretag] fick inte tillgång till lekoteket tex inom landstinget för [projektföretag] skulle 
minsann tillhandahålla allt material och det kändes idiotiskt.  

 



30 
 

Hur stödsystemets regelverk genom beslut av professionella kan motverka barnets rätt till stöd för sin 
utveckling beskrivs även av förälder1b i mötet med förnyad prövning hos Försäkringskassan: 
  

Det sista förslaget vi fick, jag kanske bredde på för mycket om hennes framsteg, jag ville visa att 
det betydde något. Då fick vi ett beslutsförslag som vi inte tyckte stämde med hur hon var, men 
de ville dra in stödet helt enkelt. De tyckte de hade gått för bra. Det är på något sätt ett konserve-
rande stöd. Det bygger på att man ska uppfylla vissa grundläggande behov. Då är det så att om 
man inte gör någonting om man inte lägger in den här träningen, så kommer ju behoven att 
kvarstå, men om man gör det så riskerar man att tappa stödet.  

  
Stödsystemets egen organisation som i många fall är indelad utifrån de professionellas behov beskrivs 
både leda till sämre stöd för barnen och till att utgöra en utökad belastning på de som ska ta del av 
stödsystemen. Förälder5 redogör för att det är svårt som förälder att ange önskningar om hur stödet 
bör utformas för att fungera bättre och menar att det är svårt att svara vad man får och vad man inte får 
men uttrycker en bestämd uppfattning kring mötet av ständig omorganisation: 

 
Det har omorganiserats vilket också krånglar till allting men som det ser ut just nu i Stockholm 
så är autismcentrum för små barn upp till skolåldern, sen är autismcentrum för barn och 
ungdomar…. 

 
Förälder2 beskriver sina tankar i mötet med autismcentrum där bara vissa yrkeskategorier fanns att 
tillgå: 
  

Läkare har de däremot inte knutna till sig. Sjukgymnast hade de men har inte längre. Det här 
med läkare är ett litet speciellt kapitel. Det känns väldigt konstigt, att de inte finns knutna till det 
[autismcentrum], tycker jag och det är många som håller med om det för det är svårt att hitta rätt. 

 
När förälder1a efter långdragen väntan fått diagnos och sökt sig till en träningsmetod som de tror på 
möts de av stödsystemets inbyggda hinder: 

 
Vi var i kontakt med en psykolog i N-stad där man bedriver den här [träningsmetod] som ett litet 
projekt. Det var tal om att de skulle kunna ta emot oss där …. Men sedan funderade vi på att det 
skulle bli långa resor dit.. Någonstans där sa de [kommunen] att de kunde tyvärr inte. För de fick 
inte jobba med en familj som inte bodde i deras kommun. 

 
Erfarenheten för förälder5 är att inga stöd erbjuds utan att ”här kommer ingenting att serveras. Det är 
bara att ta itu och göra allting själv”. Vilket också går ut över familjelivet. 

 
Om man kände att man skulle kunna luta sig tillbak och veta att dom sakerna ehh alla dom 
insatserna som trots allt finns att det var en lite högre nivå på dom kunskapsmässigt och lite 
större ansvar på något sätt för att det verkligen ska bli så bra som möjligt för P. Då skulle jag 
kunna luta mig tillbaks och ta mer hand om storebror som vilken annan mamma som helst.  
 

När familjer löser sina stödbehov periodvis inom familjen och inte utnyttjar förmånen att sjukanmäla 
barnet blir förälder6 ifrågasatt och berättar vad Försäkringskassans handläggare säger: 

 
Vi kan inte se att du anmält dig sjuk till försäkringskassan, att F varit sjuk. Va, har hon inte varit 
sjuk här på fyra år? Så det där man kallar för Vob då i stället för vab så blev det så att i Fs fall 
har det blivit lite negativt. Jag har ju ingen bra sjukfrånvaro på F. 

 
Föräldrarna beskriver hur stödsystemets utformning påverkar hur stödinsatsen personlig assistans blir 
både en möjlighet och ett hinder. Förälder2 berättar hur hon reagerade när de skulle få assistans till 
sitt barn i hemmet:  

 
Man har rätten till de insatserna [LSS] men att få det att fungera i praktiken är svårt. Kommunen 
skickade någon och sa: Här har vi någon som kan tänka sig att jobba med er pojke det här antalet 
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timmar. – Ja vem är det ? . Det är en som har varit arbetssökande länge, han har tidigare jobbat 
på ett gym …. 

 
Förälder6 tar upp det faktum att samhällets stöd [ekonomiska] möjliggör att hennes barn med 
omfattande funktionsnedsättningar får växa upp i hemmet och att samhället därmed lagt över ansvaret 
på föräldrarna men inte helt genomfört detta:  

 
Det är ju viktigt att vi [samhället/ skattebetalarna] också ger föräldrarna det stöd och mandat till 
att sköta sina barn. 

 
Ett fåtal barn med personlig assistans har rätt att ta med sina personliga assistenter in i skolan. För de 
allra flesta barn under 16 år gäller att när barnet är i skola eller habilitering får barnet stöd av en 
elevassistent som är anställd av skolan. Barn under 16 år har därmed olika assistenter beroende på om 
de vistas i hemmet eller i skolan. 
 
Förälder6 förmedlar sin erfarenhet kring detta faktum och sin möjlighet som förälder att påverka och 
begränsa antalet vuxna kring sin dotter: 

 
Om du tänker dig att du har en skola med 15 barn. Varje barn har en eller två assistenter plus 
skolans personal. Då har vi nästan 50 personer och 15 barn. Det betyder att all, all diskussion 
alla dialoger förs över barnen. F är ju ganska liten och som sagt var hon talar ju inte för sig själv. 
Hon är väldigt subtil i sitt kroppsspråk så man måste verkligen se henne för att höra henne. När 
jag kom in till en av dom där skolorna så kände jag så här- jag står på en tågstation! och överallt 
dessa barn då som sitter i rullstolar som dessutom är lägre än dom som står upp. Så allting 
pågick över deras huven och assistenterna pratade om vad dom hade gjort på bio och vad dom 
hade gjort dom glömde ju bort det.  

 
Förälder6 har också funderat mycket på effekter av att personlig assistans följer barnet in i skolan och 
berättar att de aktivt försökt hitta en skola som inte använder sig av personliga assistenter: 

 
Jag var så glad för skolan hade verkligen sett det här som jag såg ehmm och menade på att – 
problemet med assistenter det är det att du har alltså två huvudmän när man har dom i skolan. 
För huvudmannen för assistenten det är ju föräldrarna medans i skola är det ju skolan och rektor 
som är huvudman. När du tar in assistenter i skolan då har du ju assistenter som inte lyder under 
skolan så du kan ju inte säga till dom- Sätt dig där och gör det här ! 

 
Föräldrarna tog också upp andra problem i stödsystemets utformning som påverkar barnet och 
familjen. Stödinsatser och verksamheter som enligt föräldrarna är välfungerande läggs i vissa fall ner 
och som förälder kan man inget göra då föräldrarna inte kan påverka övergripande politiska beslut. 
Förälder6 berättar hur det gick till när den välfungerande kommunala korttidsverksamheten som F 
vistades på och som kommunen inte längre skulle driva i egen regi på grund av principbeslut: 

 
Jag satte dit en föräldragrupp, jag bad att få information. Samlade ihop [företaget] och dom 
tyckte vi var jätte- både stadsdelsförvaltningen och [företaget] tyckte vi var så negativa så 
kritiska och förstod inte varför vi var så, hade sånt agg mot detta. Det främsta det är inte var det 
ligger, vad dom äter för mat. Det är personalen. Personalen är A och O för våra barn. Det är 
deras trygghet deras erfarenhet. Vi vill att ni säkrar personalen. Att ni ser till att ni har 
personalen kvar. Ingenting annat. Vi vill inte ha [företaget] som nu är bara ett mish mash av 
anställda som kommer och går för dom här barnen behöver kontinuitet. Det tar ett år att lära 
känna F och veta henne hur hon fungerar….. och det tog tre månader sen hade personalen sagt 
upp sig. 

 
Enskilda föräldrars skapande av egna föräldranätverk och deltagande i av stödsystemet arrangerade 
olika föräldragrupper har stor betydelse och vissa föräldrar ger stöd till andra familjer förutom att 
orka med sin egen situation. Föräldrarna anser att samtliga dessa nätverk har stor betydelse. Förälder4 
berättar om betydelsen av en föräldragrupp direkt då barnet fått sin diagnos: 
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jag tror att framför allt i början .. jag tror det blev väldigt bra det här att i början hade en grupp 
med exakt samma problem…. Det var ju där man fick tips om det här: Hur gör vi med resurs i 
skolan? Nu rycks han i håret igen? Ja men då pratar vi med den och den och så har vi tränat det 
här osv. 

 
Förälder6 ser som sin uppgift att kunna sprida egen förvärvad kunskap till andra föräldrar kring hur 

man ska söka stödinsatser för att få rätt hjälp till barnet:  
 

 Jag kan bara påvisa och hjälpa andra och … finnas ute på nätet. Jag kommer i kontakt i och med 
det här familjenätverket jag är med och jag försöker stötta dom som behöver men jag kan inte 
ändra på systemet.  

  
Förälder3 beskriver kontakten med andra föräldrar som ofta kan mer och om andra saker än 
professionella [ nedan kallade folk] som de möter: 

 
Man ska inte skämmas att fråga andra föräldrar. Det är jätteviktigt att gå och bemöta andra 
föräldrar. Hitta dem. Man får mer tips av dem än av folk som är omkring. Folk som är omkring 
våra barn kan inte mycket.. vi kan mer.  

 
Föräldrarna tar också upp andra sätt på vilket stödsystemets utformning påverkar barnet och familjen 
av vilka vissa redogörs för nedan. Förälder5 beskriver hur svårt det är att få veta vilka skolor som 
finns och vilken inriktning och pedagogik som gäller för de respektive skolorna: 

 
Det finns fortfarande inte någon förteckning. Man kan inte ringa kommunen och  fråga vilken 
inriktning har dom olika skolorna för barn med autism. Dom kan knappt svara på det. Dom som 
sitter på utbildningsförvaltningen. 

 
Samtliga föräldrar förmedlar negativa upplevelser i kontakt med allmänheten på grund av okunskap 
om funktionsnedsättningar hos allmänheten. Att öka förståelsen hos allmänheten utgör indirekt en del 
av samhällets stödsystem och förälder3 beskriver hur det är att ha ett barn med en funktionsned-
sättning som inte syns utanpå: 

 
När jag åker och parkerar bilen, hon ser normal ut och många svenskar säger: Du får inte parkera 
här det här är för handikappade. Då säger jag: Men hon är handikappad.. I går tog en äldre 
kvinna mitt registreringsnummer och sa att jag inte fick parkera där… 
 

Att som förälder till barn med autism erbjudas träningsmetod som fungerar inom ett 
interventionsprojekt som styrs av stödsystemet, i exemplet nedan landstinget, då projektet är slut 
plötsligt står utan ett effektivt stöd för barnet förmedlas av Förälder3 som berättar: 

 
Vi som har fått [expertföretaget] har så svårt att acceptera det här [sämre handledning och 
träning] . Om du alltid har ätit din mat ”à la carte”, god mat kan du inte acceptera kebabrulle. 
Det är omöjligt för oss. Det går inte. 

Inom stödsystemet pågår förändringsprocesser ofta i projektform som barnet och familjerna får del av 
som beskrivs i positiva ordalag. Förälder4a berättar om sin erfarenhet av projektet:  
 

.. både avlösare och ledsagare. Dom har lite friare regler, när det gäller mot LSS. Dom för göra 
lite annat också för annars skulle dom ju bara komma hit och passa inomhus eftersom vi bara har 
avlösarbeslut. Nu kan dom gå ut och ha lite aktiviteter och då har den här gruppen gemensamma 
aktiviteter …. Sedan vi kom med i projektet har vi inte bytt avlösare på samma sätt. 

 
Positiva erfarenheter från stödsystemets påverkan mellan skola och korttidshem förmedlas av 
förälder2 som själv tagit initiativ till nytt korttids för barnet: 
 

Korttids har P som stöd varannan helg och vi håller på att byta till ett annat korttids bland annat 
för att vi tycker att vi vill ha mer samordning mellan skola och hem och korttids. Det nya 
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korttids har den idén.. De är också [träningsmetod] inriktade. Föreståndare sa direkt: Då vill jag 
gärna komma på era möten i skolan och då blir man ju helt lycklig. 

 

8. Diskussion och slutsatser 
Denna kvalitativa studie har med hjälp av IPA analyserat föräldrars specifika erfarenheter av att ha 
barn med omfattande funktionsnedsättningar som får samhällets stöd för att växa upp i hemmet på lika 
villkor som andra barn. Vald analysmetod gör att intervjuaren står för tolkningen av det utsagda varför 
slutsatserna nedan är uppsatsförfattarens egna och inte gör anspråk på att fullt ut förmedla föräldrarnas 
upplevelser. Studiens fynd som presenterats i resultatet återges nedan utan citat medan fynd från 
insamlad data noteras med citat. Fynden diskuteras mot bakgrund av Urie Bronfenbrenners ekologiska 
utvecklingsteori. Samhällets stödsystem beskrivs här som en del av makrosystemet och styr de 
specifika egenskaper av exo-, meso- och mikrosystemet som påverkar vardagen och styr beteende och 
utveckling hos människorna (Bronfenbrenner, 1979, s. 9). 
 
Den första frågeställningen fokuserar på hur föräldrarna upplever relationen till professionella som 
föräldrarna möter kring stödinsatser för det enskilda barnet. Teman framträdde som kvaliteten i mötet 
mellan förälder och professionella, dold påfrestning och påverkan från stödsystemet och dess 
organisation. Fynden i resultatet förmedlar föräldrars upplevelse av brister i kunskap hos 
professionella, föräldrars upplevelse av egen brist på kunskap, föräldrars upplevelse av att vara expert 
på det egna barnet, vikten av kommunikation samt upplevt motstånd och samarbete i relation till 
professionella. Brist på kunskap hos professionella upplevs kring barnets diagnos, val av stödinsats, 
brist på kunskap om värdet av samarbete med föräldrar och familj för barnets utveckling, värdet av tid 
för kommunikation samt vikten av ett bra bemötande. Resultaten stämmer med tidigare forskning om 
föräldrars dirigerande av formellt stöd, betydelse av tidig intervention samt informellt stöd (Olsson & 
Roll-Pettersson, 2012) och värdet av familjeorienterat stöd (Dunst, Trivette, & Hamby, 2007). Positiva 
upplevelser i resultatet präglas av tätt samarbete mellan föräldrar och professionella där föräldrars mål 
för barnets utveckling och träning delas av professionella. Med Urie Bronfenbrenners terminologi har 
både föräldern och professionen sina roller och enligt Bronfenbrenners hypotes skapar de givna 
rollerna en förväntan på samarbete eller konkurrens (Bronfenbrenner, 1979, s. 101). Teorin erbjuder 
även en förklaring på den i studien förekommande bristen på gemensam målformulering för barnets 
utveckling för vilket både professionen och föräldrarna förväntas samarbeta. Bronfenbrenner menar att 
en yrkesroll skapar förväntningar och mönster i mellanmänskliga möten som påverkar såväl förälder 
som aktuell profession (s. 92). Grundläggande brist på kunskap förmedlas av förälder1b vars dotter 
har autism om att professionella i skolan ville låta barnet vara i fred för att hon skulle lära sig i sin 
egen takt vilket motverkar utveckling för ett barn med autism. Förälder2 upptäcker bristen på kunskap 
om autism hos barn i mötet med de professionella på förskolan som inte vill ha kontakt med 
föräldrarna och inte svarar på några av föräldrarnas frågor. Att professionella inte heller alltid söker 
samarbete med föräldrarna förmedlar förälder3 som först har en god kontakt med professionella då 
barnet deltar i ett interventionsprojekt men när detta är slut möter professionella som inte förstår 
vikten av att man både i hemmet och i skolan tränar på samma sak. Här förmedlas hur stödsystemet i 
makrosystemet är konstruerat enligt föreställningen om att all kunskap förmedlas från makronivå via 
exo- och meso- ner till mikronivå och där utvecklas i den enligt Bronfenbrenner minsta 
utvecklingsenheten, dyaden, mellan två individer eller individ/miljö. Istället visar studien att enskilda 
föräldrar i mikrosystemet har direktkontakt med det stora makrosystemet vid sidan av systemets 
stödkanaler och detta kan leda till friktion och sämre stöd för barnet. Med hjälp av Bronfenbrenners 
terminologi kan föräldern och barnet i mikrosystemet förstås som att de trots egen kunskap har svårt 
att åstadkomma ecological transition då de är för små och saknar intersubjektivitet som kan 
möjliggöra ekologisk utveckling då denna förutsätter att de professionella delar samma kunskap. 
Tidigare forskning utförd av Olsson och Roll-Pettersson (2012) har visat att föräldrar har svårt att få 
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bra kontakter med professionella. Bristfällig kommunikation med professionella är återkommande 
fynd i resultatet och förälder5 beskriver det med orden att de inte kände sig välkomna utan möttes av 
stängda dörrar. Flera föräldrar beskriver hur professionella direkt motarbetar insatser som är till gagn 
för barnet och såväl förälder6 när hon genomför stödinsatser mot de professionellas vilja ser sig som 
en sån här förälder och förälder2 som uttrycker det med orden man fick slåss för att P skulle få 
komma tillbaka. Just dessa föräldrar får visserligen så småningom det stöd dom vill ha men får 
utkämpa samma kamp inför nästa stödbeslut då ingen ecological transition uppstått mellan 
föräldrarna och professionella. Förälder4a,b är de enda föräldrarna i studien som har övervägande 
positiva erfarenheter i mötet med professionella och det förklarar förälder4a själv med ” vi hade 
väldig tur” och att barnets symptomen var så stora att ingen tveksamhet fanns. Barnet var inskrivet i 
habilitering under 1,5 år före diagnos som ställdes när barnet var tre år men stödinsatserna upplevs 
ändå inte problemfria. 
 
Upplevd kunskapsbrist hos professionella gör barnet helt beroende av en förälder med kunskap eller 
förmåga att söka kunskap. Förälder6 har valt och letat upp olika sjukgymnaster med olika speciella 
områden och beskriver det som att hon aldrig kommer ta ett nej. Föräldrars kunskap och kraft att driva 
igenom beslut finns rikligt återgivet i resultatet där förälder2 berättar att rummet som inte fanns för 
träning plötsligt fanns. Det bara stod där och väntade men förskolepersonalen hade inte sett det för de 
var inte öppna för det. Föräldrarna kan också sägas ha en direktkontakt med vad som enligt Bronfen-
brenners system kan sägas ligga utanför makrosystemet (det statliga stödsystemet)- den internationella 
nivån. Föräldrar i studien fångar upp kunskap kring det egna barnets diagnos och möjliga tränings-
metoder men då inte systemet har utformats för att möta föräldrar med expertkunskap så upplever 
dessa föräldrar de professionella som okunniga. Kunskapsutbytet mellan professionella och föräldrar-
na är minimalt och föräldrarna i studien blir snabbt mer kompetenta än de professionella men 
föräldrarnas egna brister på kunskap i början förefaller dock leda till negativa konsekvenser för barn 
och familj, i form av försenad eller mindre effektiv stödinsats med ökad påfrestning på familjen och 
sannolikt sämre utveckling för det enskilda barnet. Barnet till förälder5 har under en tioårsperiod haft 
hela 9 olika förskole/skolplaceringar; dagmamma, vanlig förskola, förskola med autism med föråldrad 
syn, förskola som arbetar med tillämpad beteendeanalys, deltagande i interventionsprojekt med 
intensivträning och då åter till vanlig förskola, sexårsverksamhet i vanlig skola med extra stöd, två år i 
annan skola i projekt initierat av föräldrar samt till särskola och träningsprogram enligt tillämpad 
beteendeanalys. I resultatet finns fynd som visar på välfungerande stödinsatser som präglas av tätt 
samarbete mellan föräldrar och professionella. Resultatet visar på positiva erfarenheter för förälder6 
genom samarbete kring anpassning av rätt vistelsetid för barnet på korttids, förälder1a som når 
samförstånd gällande träningsinsats och förälder3 om att professionella och föräldrar ska träna på 
samma sak för att barnet ska utvecklas. 
 
Den andra frågeställningen fokuserar på föräldrarnas upplevelse av hur stödsystemet påverkar 
familjen. Bland annat framträder fynd som visar att många problem som familjerna har inte är synliga 
för professionella då bördan inte har synliggjorts eller erkänts på makronivå [finns inte identifierat 
som stödinsats] och förälder5 berättar att kontakten mellan barnet med funktionsnedsättning och 
syskonet är mycket begränsad och beskriver det som att det aldrig handlar om dom [syskonen]. 
Studiens fynd överensstämmer här med forskningsfynd som förespråkar familjecentrerat stöd (Dunst, 
Trivette & Hamby, 2007). I resultatet syns hur stödsystemets utformning direkt och dolt påverkar 
familjen. Den dolda påfrestningen på en enskild familj tar sig olika uttryck då enskilda familjer har 
unika resurser att tillgå i det som Bronfenbrenner kallar meso- och exosystem. Förälder6, för vilket 
barnet var hennes fjärde, upplevde att föräldraansvaret vara utvidgat då hon när barnet föddes fick 
höra att hon som förälder inte kunde få något stöd och jämför med föräldrar som får trillingar som får 
stödinsatser direkt av samhället. Belastningen på föräldrarna att i strid mot professionella lyckas ge 
barnet rätt stödinsats utgör en dold påfrestning som drabbar hela familjen. Förälder1a berättar att 
han/hon inte tror att barnet skulle pratat om de inte kämpat sig till den intensiva träningsmetod som 
barnet nu fått. Förälder5 redogör för att familjen aldrig erhållit stöd som möjlig-gjort någon 
gemensam familjeaktivitet. Studiens fynd sammanfaller här också med rapporten från RiR (2011) som 
studerat mätbara negativa effekter som drabbar föräldrar till barn med funktionsnedsättningar 
beträffande föräldrarnas inkomster, yrken, egen sjukfrånvaro med mera. I resultatet framgår att 
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föräldrarna är trötta och upplever sig ha lite eller nästan ingen tid för syskon. Förälder2 anser sig inte 
hinna ta hand om storebror som de skulle önska och förälder5 berättar att storebror varit ”väldigt arg” 
att om hon hade ”nöjt sig med närmaste särskola så hade det inte tagit så stor plats” och argumenterar 
för att professionella skall ha mer kunskap. Fynden stödjer tidigare forskning av Muir och Goldblatt 
(2011) som argumenterar för inkluderande stödmodeller som tar hänsyn till alla i familjen ingående 
individer och att se individuella rättigheter som relationella. Föräldrarna återger på olika vis att de 
behövt leta efter lämpliga stödinsatser vid sidan av de professionella och sedan i mötet med 
professionella mött motstånd men ibland lyckats driva igenom stödinsatsen för kortare eller längre 
period. Samtliga föräldrar återger olika erfarenhet runt upplevt negativt motstånd från professionella. 
Stödsystemet är enligt studiens föräldrar inte organiserat för att möta de behov som barnet har och som 
stödjer barnets rätt till utveckling efter bästa förmåga. Ifall kunskap om bästa stödinsats återfinns hos 
föräldern men saknas hos professionella kan stödsystemet behöva omorganiseras för att bistå barn som 
har föräldrar som ligger ”före” redan etablerad kunskap om exempelvis träningsmetoder för barn med 
autism. Utveckling organiseras av ofta i stödsystemet i projektform vilket studien visar leder till att en 
effektiv stödinsats plötsligt upphör till förfång för barnets utveckling utan att detta ifrågasätts av de 
professionella. 
 
Den tredje frågeställningen rör stödinsatsen personlig assistans. Frågeställningen besvarades mer 
ingående av två familjer som fick personlig assistans som ett specifikt frågeområde varför detta temas 
resultat domineras av dem. De underteman som framträdde var val av assistansanordnare, främmande 
person som arbetar i hemmet och föräldern som servicegarant/medarbetsledare. Forskning om 
utvärdering av stödinsatsen personlig assistans saknas i någon större omfattning (Dunst, & Trivette, 
2009; Mayo-Wilson, Montgomery, & Dennis, 2008; Olsson & Roll-Pettersson, 2012). Askheim 
(2005) jämför ett antal nationella stödmodeller för personlig assistans och konstaterar att i Sverige så 
måste den funktionsnedsatte själv aktivt begära insatsen för att få den. I denna studie visar resultatet 
att stödinsatsen personlig assistans och upplevs som nödvändig och komplicerad för föräldrarna. 
Förälder5 beskriver val av tidigare assistansanordnare som slumpmässig och att föräldern haft mer 
jobb än vad hon skulle behövt och att ansvaret att göra något åt detta helt och hållet legat på föräldern. 
Förälder6 berättar om hur hon intervjuade såväl assistenter som föräldrar tills hon hittade en 
assistansanordnare där både assistenter och föräldrar var nöjda. Båda föräldrarna är nöjda med sitt val 
av assistansanordnare som bedriver utbildning till såväl assistenter som servicegaranter och enligt 
förälder6 ”har tagit varenda fråga”. En bra assistansanordnare till trots upplever Förälder5 ett ständigt 
merarbete att hitta personliga assistenter som passar i den egna familjen, passar för barnets behov och 
konstaterar att arbetet inte är ett högstatusjobb och ofta på deltid utförda av studenter. Föräldrarna 
upplever svårigheter i den egna rollen som medarbetsledare/servicegarant. Förälder5 önskar en 
assistent som tar plats men som ändå inte styr över barnet och anser att assistentens uppgift är mycket 
svår. Hon konstaterar att den assistent som inte är kreativ blir sittande i soffan. Med dubbelassistans 
behöver förälder6 som servicegarant vara uppmärksam på att assistenterna inte glömmer bort sitt 
arbete och börjar umgås med varandra och får från och till påminna sina assistenter om varför de är 
hos barnet. Att som förälder både kunna arbeta som servicegarant och som en av barnets assistenter 
kan vara både en möjlighet eller en av samhället riggad fälla. I det fall förälder väljer att arbeta som 
barnets assistent och samtidigt lyckas freda en egen personlig fritid kan detta gynna familjen som 
helhet och barnet i synnerhet. I det fall föräldern på grund av brist på stöd eller av andra skäl får en för 
stor arbetsböra som vårdare, förälder, servicegarant kan en anställning i hemmet som barnets assistent 
innebära att förälderns rätt till ett eget liv förverkas, syskonens rätt till sin förälder förverkas utan att 
det uppmärksammas av stödsystemet. Att som förälder vara både servicegarant/ medarbetsledare och 
personlig assistent till sitt eget barn i samverkan med alla de personliga assistenter som kommer för att 
arbeta i familjen ställer enligt studiens resultat mycket höga krav på föräldern att kunna freda sin roll 
som förälder i första hand. Här synliggörs i studien att de personliga och organisatoriska 
förutsättningarna till stor del avgör hur väl föräldern lyckas kliva in i rollen som servicegarant med 
stor eller liten egen arbetsinsats som assistent åt det egna barnet. Personlig assistans i hemmet är en 
stödinsats som föräldrarna i studien hoppas fortsätter då den upplevs som nödvändig för att barnet ska 
kunna växa upp i hemmet. Det ser dock ut som om systemet kan utvecklas. Att ha dubbelassistans i 
hemmet och som förälder behöva vara tillhands för att se till att assistansen fungerar för barnet 
upplevs av föräldrarna som komplicerat. Förälder6 berättar ”det tar ett år att lära känna F och veta hur 
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hon fungerar” ett behov som nuvarande villkor för assistans inte möter. För den som arbetar som 
personlig assistans till barn med omfattande funktionsnedsättningar och intellektuell 
funktionsnedsättning finns idag inget krav på utbildning och ha kunskap för att kunna utgöra den 
resurs som de är tänkta att fungera som. En trolig orsak till detta anger Larsson (2008) och menar att 
assistansen var tänkt som ett praktiskt hjälpmedel för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Att 
assistansreformen sedan 1995 undantagit barns rätt till personlig assistans i skola och habilitering med 
få undantag ser förälder6 som något positivt och menar att i skolan sker skolutbildning på för barnet 
anpassad nivå med utbildad personal för vald pedagogik. När barnet har med sig sin personliga 
assistans in i skolan finns två huvudmän för barnet vars intressen inte alltid sammanfaller. 
 
Den fjärde frågeställningen undersöker förälderns barnperspektiv, hur barnets föräldrar tolkar 
barnets eget perspektiv samt barnets deltagande i samhällets stödinsatser. Gemensamma teman för 
föräldrarna var en strävan att hjälpa barnet till självständighet, barnets rätt till kommunikation, barnets 
delaktighet i beslut som rör barnet samt förälderns ambition och barnets rätt att vara inkluderad i 
samhället utöver att få växa upp i hemmet. Samtliga föräldrar är fokuserade på att hjälpa sitt barn att 
utvecklas till sin fulla potential vilket överensstämmer med såväl samhällets socialpolitiska 
målformulering som uttalanden från WHO. I studiens resultat framgår att föräldrar upplever ett 
bristande stöd till barnet vad gäller dess rätt till kommunikativ utveckling vilket också bekräftas av 
aktuella svenska rapporter (Försäkringskassan, 2011; Socialdepartementet, 2011a, s. 5, s. 59; 
Socialdepartementet, 2011b). Föräldrarnas upplevelse kan med Bronfenbrenners teori förklaras av att 
makrosystemet inte har några stödinsatser för att bereda barnet möjlighet att kommunicera kring de 
stöd som barnet får del av vilket stödsystemet själv bekräftat via myndighetsrapporter. Förälder1b 
säger att stödinsatsen barnet får mest handlar om lek och inte träning och misstänker att om inte 
föräldrarna kämpat för en bättre stödinsats än den som erbjudits det egna barnet med autism så befarar 
föräldern att barnet inte hade lärt sig prata alls. Förälder2 poängterar hur viktigt det är att professio-
nella ser det enskilda barnet och har kunskap om vad som är viktigt för barnet att kunna kommunicera 
om och för att möjliggöra att utveckling sker för det enskilda barnet ge stödinsats på rätt nivå. Från ett 
barnperspektiv lämnar föräldrarna en samsyn kring att ett mål för föräldrarna är att barnet uppnå 
självständighet från föräldrarna och sin uppväxtfamilj. Detta uttrycks av förälder5 som naturligt att 
barnet ska frigöra sig från föräldrarna och familjen precis som alla andra barn. Här kopplat till 
Bronfenbrenners teori om makrosystem kallas blueprint, vilket utgör normer och ideal som i ett 
samhälle vid en viss tid uppfattas som naturgivna och inte ifrågasätts. Existerande normer och ideal i 
svenska samhället bejakar självständighet för alla individer så även för barn med omfattande 
funktionsnedsättningar. Att barnet ska få delta i samhället till sin fulla potential är en annan aspekt 
som föräldrarna i studien förmedlar Här förmedlar föräldrarna sina upplevelser om det fria skolvalet. 
Stödsystemet ger formellt dem rätt till detta via barnets skolpeng, men att få barnet mottaget i förskola 
och skola och få detta att fungera för barnet visar sig svårt. Förälder3 säger att det är så få skolor som 
vill ta emot barnen och att barnets skolpeng inte kommer barnet tillgodo. Två av studiens barn har 
specialarrangemang i form av särlösningar med viss inkludering i en vanlig skola. Återigen, att 
relatera till Bronfenbrenners teori så positionerar sig individer i form av föräldrar och professionella 
och påverkar och påverkas av den omkringliggande miljön i både mikro- meso- och exosystem som 
utgörs av många omständigheter och individer. Alla delar påverkar om och hur utveckling sker. I 
resultatet förmedlas flera problemställningar som rör insatsen personlig assistent som sådan för barnet 
men även komplikationen för barnet att på sikt själv kunna ”styra” sin assistans. Barnet med 
omfattande funktionsnedsättningar som har svårt att kommunicera skall ha personlig assistent, men 
som inte stödsystemet har försäkrat sig om kan utföra den stödinsats som skall göras. Detta har 
uppmärksammats av aktuell forskning som tittat på i stödsystemet inbyggda problem för barnet ur 
olika perspektiv (Askheim, 2005; Billington, 2006; Connors & Stalker, 2007; Cocks, 2000; Giertz, 
2008; Larsson, 2008; Muir & Goldblatt, 2008; Schelly, 2008; Skär & Tamm, 2001; Young & Quibell, 
2000). Denna studie stödjer dessa tidigare studiers resultat och visar på ytterligare brister och 
konsekvenser av bristerna av att stödinsatserna är utformade som individuella rättigheter för barnet. 
Studien visar att när behovet av stöd är som störst då barnet är yngre ser det ut som att det stöd som 
ges är som mest osäkert och mindre i omfattning än vad det senare blir vid nya omprövningar. 
Stödsystemet säger också med en ekonomisk term att ”avdrag skall göras för den stödinsats som 
samhället anser att föräldern själv skall sätta in såsom ett ordinärt föräldraskap”. Detta finns uttryckt i 
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Socialförsäkringsbalkens 51 kap. Detta synsätt påverkar negativt dessa barns möjlighet till tidig 
intervention för bästa möjliga utveckling. Till yttermera visso ligger ansvaret för att söka stödinsatsen 
på föräldrarna och förälder5 ansökte när sonen var 6 år om en LSS-insats i form av avlösartimmar 
med cirka 10 timmar i månaden som till att börja med fungerade som barnvakt. Först vid 7 års ålder 
beviljades korttidsboende varannan helg. En ansökan om fler avlösartimmar avslogs och en 
rättsprocess bedrevs till förvaltningsrätt och kammarrätt. Under den tid som förflöt ansöktes då 
parallellt om personlig assistans som beviljades när sonen var 8 år och då med betydligt större 
stödinsats än de avlösartimmar som nekats familjen. Barnet är idag 13 år och har personlig assistans 
all vaken tid.  
 
Fynden som redovisas i studiens resultat visar att stödsystemet inte är flexibelt nog för familjernas, 
föräldrarnas och barnens behov. Det finns också en övergripande önskan från samtliga föräldrar att 
barnen som växer upp i hemmen får möjlighet till att bli inkluderade där det finns andra barn utan 
samma eller liknande funktionsnedsättningar. Föräldrarna som på eget initiativ till följd av valfrihets-
reformen i vissa kommuner med barnets skolpeng sökt och i vissa fall fått plats för barnet i en vanlig 
skola utmanar det nuvarande stödsystemet. Men ett utvecklingssteg som gör en bestående förändring 
för kommande barn förutsätter att också systemet önskar denna förändring, vilket förklaras i 
Bronfenbrenners teori med att för att utveckling ska ske måste kunskapsutvecklingen delas mellan 
individ/miljö individ/individ för att utveckling ska bli bestående. Förälder5 redogör för hur de mycket 
tidigt tillfrågade professionella om deras tankar kring sonens avvikande beteende men deras oro 
avfärdas som ogrundad. Konsekvensen av den uteblivna kvaliteten i mötet med professionella kan inte 
”bevisas” men förälder1 redogör för att de på grund av sonens avvikande beteende och att de kände att 
han var liten och att han skulle vara i ett litet sammanhang valde en dagmamma som omsorgsform 
trots att de för storebror var nöjda med förskola. Efter en tid hos dagmamman insåg föräldrarna att de 
inte var nöjda med dagmamman som inte gav sonen stimulans och flyttade honom till en förskola. 
Först på förskolan då sonen blivit nästan tre år bekräftade personalen det föräldrarna länge befarat. 
Personalen som inte som föräldrarna behövde en diagnos för att begära stöd ordnade direkt med en 
heltidsresurs enbart för sonen.  
 
Studien visar att föräldrar kan vara nyskapande och till och med vara föregångare till nya 
behandlingsmetoder, omvårdnadsmodeller om stödsystemet inkluderar föräldrarna i sin 
utvecklingsprocess. Föräldrar som ser hur barnet utvecklas positivt i nära samarbete med 
professionella och med ett personinriktat stöd får kraft att fortsätta.  
 
Föräldrarna har på egen hand satt sig in i hur stödsystemet och myndighetshandläggningen fungerar 
för att kunna söka och argumentera sig till de stöd som de har fått kunskap om finns och som föräldern 
är övertygad om passar för det egna barnet. Besluten om barnets stödinsats fattas av de professionella. 
Positiva stödbeslut varvas med negativa stödbeslut som behöver överklagas och drivas rättsligt med 
tidsspillan och kostnad på alla samhällsnivåer. Också konstruktionen av stödsystem och legala 
regelsystem från global nivå till mikronivå kan ses som ett eget ekologiskt system i enlighet med 
Bronfenbrenners teori med en gemensam medelpunkt och en övergripande förståelse för att beslut och 
måldokument som tas i ett globalt sammanhang har kontakt med den innersta kärnan i detta fall barnet 
med omfattande funktionsnedsättningar. Barnet skall få del av det beslut som fattats. Barnet reagerar 
och utvecklas beroende dels på sina egna specifika förutsättningar, dels beroende av hur väl 
stödsystemet förmår att ge rätt förutsättningar, och rätt stöd för att barnet skall nå sin fulla potential 
och delta i samhället. 
 
I föreliggande studie har föräldrar tagit initiativ till att vara med i studien och representerar sålunda  
föräldrar som har tid och ork att lägga tid på att vara med om en tidskrävande intervju. Att föräldrar i 
denna studie beskrivs som mer kompetenta än professionella kan bara tolkas som en upplevelse från 
föräldrarna i studien. Hur föräldrar som inte ser sig som experter för sina barn upplever stödinsatsernas 
kvalitet är något studien inte kan ge något svar på men att studiens föräldrar är aktiva, stridbara och 
kunniga förefaller rimligt då de har varit aktiva och tackat ja till att delta i studien. I samklang med 
IPA utvecklades frågeformuläret för de två intervjuer som gjordes sist och de har fått större utrymme i 
resultatet. För att motverka detta har andra exempel redovisats och utgjort en förutsättning för 
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analysen. Resultatet visar ändå en i stora delar samstämmig syn på brister i stödsystemet. Studiens 
föräldrar anger samstämmigt att utan deras inifrån drivna övertygelse om att söka den för det enskilda 
barnet bästa stödinsatsen hade barnet inte fått den hjälp som det behövt. De har inte mötts av ett 
stödsystem som bejakar detta vilket för det enskilda barnet kan komma att betyda antingen ett liv 
bland oss andra med förmåga till interaktion via det talade språket eller ett liv med mycket begränsad 
kontakt med andra. 
 
Resultaten av denna uppsats går inte att generalisera till att gälla de flesta eller alla föräldrar men har 
inte heller detta uppsåt. Valet av metod har istället byggt på en önskan att få fram nya uppslag utifrån 
enskilda specifika erfarenheter från föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättningar. 
Resultaten är dock i linje med tidigare studier (Connors & Stalker, 2007; Dunst, Trivette, & Hamby, 
2007; Muir & Goldblatt, 2008; Olsson & Roll-Pettersson, 2012; Young & Quibell, 2000) samtidigt 
som det bidrar med ny kunskap av teoretisk och praktiskt betydelse genom att peka på ytterligare 
möjliga hinder och lösningar för att kunna erbjuda adekvata och familjeanpassade stödinsatser till barn 
med omfattande funktionsnedsättningar. Övergripande analys av fynd i förevarande studie ställd mot 
befintligt stödsystem visar att stödsystemet inte har arrangerat verksamheten så att inkludering är 
genomförd och rättigheterna erkänts fullt ut för barnet med omfattande funktionsnedsättningar i 
enlighet med CRPD. Att inspireras av ett mer organiskt kunskapsutbyte mellan professionella och 
föräldrarna enligt Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsteori kunde möjliggöra inte bara 
kunskapsstöd till att förstå hur och var stöden finns utan finna en ny syn på föräldern i stödsystemet 
för barn med omfattande funktionsnedsättningar. Studien visar enskilda erfarenheter från 
omvårdnadsinstitutioner där föräldrarna inte har någon möjlighet att i nuvarande system delta i beslut 
om de vill ha kvar stödinsatsen eller ej. I studien finns exemplet där förälder6 var tvungen att leta efter 
en ny plats och att barnet fick byta miljö igen samt lära känna ny personal. Samtliga föräldrar i studien 
redogör för hur viktigt det är att som förälder vara delaktig i den omvårdnad som sker utanför hemmet. 
Detta gäller även om barnet befinner sig på ett korttidsboende. Vidare forskning kan hämta sin 
inspiration från denna studie och det finns ett särskilt stort behov av att förmedla barnets perspektiv på 
andra sätt än med vanligt tal som inte är applicerbart för barn med omfattande funktionsnedsättningar 
och intellektuella funktionsnedsättningar. Barnets perspektiv kan kanske fångas med hjälp av 
exempelvis konversationsanalys CA, narrativ analys eller observationer. Studier behövs för att 
undersöka stödinsatsen personlig assistans och hur den bäst utformas för barn med omfattande 
funktionsnedsättningar och intellektuella funktionsnedsättningar. Direktstöd utformade för att stötta 
föräldrarna i deras arbete med att också vara arbetsledare i det egna hemmet är en uppgift för 
stödsystemet att omfatta för att möjliggöra en bra insats. Studier som studerar stödsystemets egen 
logik samt fångar perspektiven från olika professionella aktörer och privatpersoner är studier som 
också kan producera kunskap för förbättrade livsvillkor för barn med omfattande funktionsnedsättning 
och deras familjer. 
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Bilaga 1 
 
Kära förälder! Erbjudande om att som förälder delta i en kvalitativ studie! 
Denna förfrågan vänder sig till föräldrar med barn som har personlig assistans där barnet är i en ålder 
mellan 3 – 11 år. 
För min masteruppsats på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet 
avser jag att utifrån ett föräldraperspektiv undersöka och synliggöra föräldrars specifika erfarenheter 
av stödinsatser som ges till det enskilda barnet. Jag önskar med detta brev få kontakt med och 
intervjua er som barnets förälder. 
Som förälder är du närmast att känna och ha kunskap om ert enskilda barn. Min förhoppning är att ditt 
deltagande i denna studie ger dig möjlighet att förmedla personliga och specifika erfarenheter av 
stödinsatserna runt ert barn som inte begränsas av ett frågeformulär eller enkät. Genom erfarenhet från 
enskilda barns föräldrar kan kunskap produceras som visar på strukturella och andra problem som 
därefter kan åtgärdas. 
Min avsikt är att era erfarenheter skall komma föräldrar och barn tillgodo genom besluts- och 
policyförändringar som sker med hjälp av den kunskap som ni förmedlat. 
Personlig assistans för barnet ligger i fokus för min undersökning men samtliga stödinsatser är av 
intresse. Frågeområden som studien avser täcka är; 

• stödinsatser för barnet 
• barnets personliga assistans 
• föräldrarnas upplevelse av sina egna och barnets möjlighet till medbestämmande kring 

stödinsatserna 
• föräldrarnas egna reflektioner 

Om du kan tänka dig att delta i min studie vill jag gärna träffa dig för en enskild intervju.  
Intervjun kommer att ta upp till en timme och är tänkt att hållas under mars månad. Vi träffas på den 
plats som passar dig bäst, t ex i ditt hem eller på en plats vi kommer överens om. Jag kommer inte 
ställa så många frågor utan mest lyssna på det du berättar. 
Som deltagare är du anonym i det material som kommer att tas fram och du kommer inte att synas i 
rapporter och dylikt. Intervjun spelas dock in på band för att minska risken att jag missförstår eller 
missar något. Du kan avbryta ditt deltagande utan att du behöver ge mig en förklaring. Kontakta då 
mig senast 10 dagar efter vår intervju. Avsikten är att rapportera resultaten genom uppsatsen och 
vetenskaplig artikel. Ni får givetvis gärna ta del av resultatet och lämna era synpunkter på det. 
Du som kan tänka dig att ställa upp vänligen fyll i bifogad svarsblankett eller ta kontakt med 
undertecknad senast fredagen den 24 februari. Hör gärna av dig med frågor. 
Vänliga hälsningar 
Katarina Flygare 
Stockholm den 14 februari 2012 
Katarina Flygare, masterstudent Vid frågor kan du också gärna kontakta: 
Tel                            Fil dr Ingrid Olsson, handledare, Tel.  
 
 
 
 
mailadress: katarinaflygare@telia.com  Ingrid.olsson@buv.su.se www.buv.su.se 



 
 

Bilaga 2 
 

Dina erfarenheter kan påverka! 
Vill du delta i en vetenskaplig undersökning 

om barns personliga assistans? 
 
Jag genomför en masteruppsats på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms 
universitet. Ämnet är att ta reda på föräldrars erfarenheter av stödinsatser för barn. Nu söker jag 
intresserade föräldrar som vill få fram sina synpunkter. 
 
Som förälder är du den som har den allra bästa kunskapen om ditt barn. Jag vill ge dig möjlighet att 
förmedla din personliga erfarenhet av de stödinsatser, som ditt barn får. Den erfarenheten vill jag samla i 
min uppsats och vetenskaplig artikel som i sin tur kan komma att få betydelse för hur man fattar beslut 
framöver.  
 
I första hand är det personlig assistans för barn, som ligger i fokus för min undersökning men jag är också 
intresserad av andra stödinsatser. Frågeområden som studien avser täcka är; 
• � stödinsatser för barn 
• � barns personliga assistans 
• � föräldrars upplevelse av medbestämmande kring stödinsatserna 
• � föräldrars reflektioner 
 
Tanken är att vi träffas för en enskild intervju under en timmes tid under mars/april på en plats och tidpunkt 
som passar dig bäst. Jag kommer inte att ställa så många frågor utan mest lyssna på det du väljer att berätta 
om. En ersättning om 200 kr före skatt kan erhållas som kompensation för din insats. 
 
Du kommer att vara helt anonym i det material som tas fram och du kommer inte att synas i rapporter eller 
i andra sammanhang. Jag kommer att spela in intervjun för att minska risken att jag missförstår eller missar 
något. Du kan avbryta ditt deltagande när som helst och utan att du behöver ge någon som helst förklaring. 
Studien följer etiska riktlinjer från Vetenskapsrådet. 
 
Du kommer givetvis att få ta del av resultatet och lämna dina synpunkter på det. 
 
Om du vill delta fyll i bifogade svarsblankett eller ta kontakt med mig på telefon 0708 67 15 60 senast 
den 30 mars.  
 
Har du frågor är du välkommen att ringa mig! 
 
Stockholm den 12 mars 2012 Vid frågor kan du också kontakta:  
Med vänliga hälsningar 
   Fil dr Ingrid Olsson, handledare,  
Katarina Flygare  www.buv.su.se  
masterstudent   Tel. ;   
Tel    ingrid.olsson@buv.su.se  

mailadress: k katarinaflygare@telia.com    
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 3  

Bilaga 3 

Bäste förälder! 
 
Vid Stockholms universitet, Institutionen för specialpedagogik i samarbetet med Institutionen 
för barn och ungdomsvetenskap, gör vi en undersökning för att ta reda på hur stöd ser ut till 
föräldrar som har barn i åldern 3 till 10 år med autism.  

Denna höst inleder vi ett projekt där avsikten är att föräldrarnas egna erfarenheter och 
önskemål ska utgöra en grund för vilka stöd som ska finnas tillgängliga. Vi vill därför gärna 
träffa dig för en enskild intervju under omkring 1 timme. Intervjun fokuserar på: 

• stöd som barnet och/eller föräldrar får  
• stöd som föräldrarna skulle vilja få till sig själv och barnet  
• föräldrarnas upplevda inflytande över stöd  
• hur tillvaron för familjen har förändrats (både positivt och negativt)  

Är det t ex något särskilt stöd som du tror skulle vara till nytta? Något som har varit till nytta 
eller som du tycker man borde stödja föräldrar med? 

Intervjun görs under februari och antingen av Lise Roll-Pettersson (Stockholmsregionen) eller 
Ingrid Olsson (Uppsalaregionen). Vi ses på den plats där det passar dig bäst, t ex hemma hos 
dig eller i en annan lokal. Deltagarna är anonyma. Intervjun spelas in på band och endast vi 
som arbetar med detta kommer att veta vilka föräldrar som deltar. Det är frivilligt att delta. 

Om du kan tänka dig att ställa upp vänligen fyll i bifogad svarsblankett eller ta kontakt 
med Ingrid Olsson inom 10 dagar. 
Hör gärna också av dig vid frågor kring projektet.  

 
Vänliga hälsningar, 
 
 
Ingrid Olsson, Fil doktor, lektor i barn- och ungdomsvetenskap, medarbetare i projektet 
Telefon: 08-(säkrast dagtid tisd, torsd) 
070-xxxxxx (dagtid vardagar och helger) 
E-post: ingrid.olsson@buv.su.se 
 
Lise Roll-Pettersson- BACB-D, Fil doktor, lektor specialpedagogik och projektansvarig 

Telefon: 08- arbetet 
073-xxxxxx mobil (månd-sönd, dag- och 
kväll 
 
 
 
 
 
 
 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 



 
 

Bilaga 4 
 
Bilaga 4 FRÅGEMALL 
 31 jan -12 
 
För alla frågor komma in på personlig assistans men också andra stödinsatser såsom förskola/skola 
och habilitering. Deras egna upplevelser och erfarenheter är viktiga. 
 
Inleda 
Vi berättar om syftet, hur resultatet kan komma att användas, vilka vi är, rätt att avbryta, anonyma, 
spela in för att vi minnas. 
Har föräldrarna frågor innan vi börjar? 
 
Bakgrund 
 
1. Berätta om barnet? 
Följdfrågor:  

- Är barnet pojke eller flicka?  
- Vad heter hon/han?  
- Hur gammal är hon/han?  
- Har hon/han en diagnos – vilken 
- Går hon/han i förskola? I skola?  
- (om går i förskola/skola:) Berätta om vilken slags förskola/skola? (t ex grundskola Åk 1, 

integrerad) 
- (om går i förskola/skola): Berätta om var förskolan/skolan ligger och ungefär hur länge varje 

dag går barnet där? 
- Berätta om vilken funktionsnedsättning hon/han har 
 

2. Berätta om de andra som ingår i er familj? 
Följdfrågor: 

- Berätta om dig och barnets andra förälder (ifall har) 
- Berätta om era sysselsättningar (t ex arbetar med annat än barnet, studerar, arbetar med 

barnet, föräldraledig, sjukskriven – omfattning av allt) 
- Har någon av er föräldrar ersättning för att ta hand om barnet, utöver det som du berättat 

nyss? (Om ja, vilket uppdrag/ersättning och vilken omfattning?) 
- Berätta om vilka barnet bor med? (t ex med båda föräldrarna eller hur är det upplagt, om 

barnet bor borta ibland, vilka andra som bor med barnet) 
- Har barnet syskon? 
- Berätta om syskonen (t ex ålder, om bor med barnet, syskons funktionsnedsättning) 
- Berätta om hur du och barnet bor (t ex i lägenhet/villa, i mindre samhälle/större ort)  

 
3. Berätta om vilka andra personer som rör sig kring barnet i vardagen? 
 
4. Berätta om vem/vilka som är barnets assistent och vem som är assistenternas 
arbetsledare/servicegarant? 
 
Om stödinsatser 
 
5. Berätta om vilka stödinsatser barnet får 
Följdfrågor: 

- Berätta om innehållet i stödet och omfattningen? 
- Vilka som ger stödet? 
- Var ges stödet?  
- Hur ges stödet? (t ex vem ger det i praktiken, var ges det) 
- Berätta om vilket stöd du eller övriga familjemedlemmarna får, utöver stödet till barnet? 

 
6. Berätta om dina erfarenheter av stödinsatserna?  
Följdfrågor: 

- Berätta om hur du upplever stödinsatserna?  
- Berätta om vad som fungerar bra?  



 
 

- Berätta om vad som fungerar mindre bra eller inte alls?  
 
7. Berätta om hur stödinsatserna och hur väl de fungerar påverkar ditt barn?,  
 
8. Berätta om hur stödinsatserna och hur väl de fungerar påverkar ditt dig och resten av 
familjen? 
 
9. Berätta om vilka som samarbetar kring barnet för stödinsatserna? 
Följdfrågor: 

- Berätta om dina erfarenheter av hur samarbetet fungerar? Vilka som ger stödet? 
- Berätta om hur samarbetet påverkar ditt barn och det stöd barnet får? 
- Berätta om hur samarbetet påverkar dig och resten av familjen? 

 
Om långsiktiga beslut 
10. Berätta om hur det går till när långsiktiga beslut tas om stöd till ditt barn? 
Följdfrågor: 

- Vilka är med när beslut fattas? 
- Vem bestämmer vad? 
- Vem eller vilka bestämmer mest? Minst? 

 
11. Berätta om dina erfarenheter av hur det går till när man beslutar över långsiktiga 
stödinsatser?  
Följdfrågor: 

-  Berätta om hur du upplever detta? 
- Berätta om sådant som fungerar mindre bra/inte alls? Ge gärna exempel. 
- Berätta om vad det innebär för barnet och dig när besluten inte fungerar bra? 
- Berätta om sådant som fungerar bra? Ge gärna exempel. 
- Berätta om vad det innebär för barnet och dig när besluten fungerar bra? 
- Berätta om dina erfarenheter och upplevelser av att du som förälder får vara med och 

bestämma? 
 
12. På vilket sätt barnet involveras barnet när man bestämmer vilket stöd hon/han ska få? 
Följdfrågor: 

- Berätta om dina erfarenheter av att barnet involveras i beslut? 
- Berätta om dina erfarenheter av att barnet inte involveras i beslut? 
- Vad tycker du det innebär för barnet att hon/han involveras eller inte involveras i beslut? 
- Vad tycker du det innebär för dig och övriga i familjen att barnet involveras eller inte 

involveras i beslut? 
 
13. Vilka erfarenheter och upplevelser har du av servicegaranten inflytande vid långsiktiga 
beslut?’ 
 
14. Vilka erfarenheter och upplevelser har du av assistentens inflytande vid långsiktiga beslut 
 
 
Om vem som bestämmer när stöden ska utföras i vardagen 
15. Berätta om hur det går till när man fattar olika dagliga beslut kring stöd, alltså när stöden 
utförs i vardagen och man behöver bestämma något? 
 Följdfrågor: 

- Vem/vilka bestämmer vad när stöden utförs i vardagen? 
- Vem eller vilka är också med och bestämmer? Vem bestämmer mest? Minst? 

 
16. Berätta om dina erfarenheter av hur det går till när man i vardagen behöver bestämma kring 
stödet? 
 Följdfrågor: 

- Berätta om hur du upplever detta? 
- Berätta om vad det innebär för barnet? 
- Berätta om vad det innebär för dig och resten av familjen? 
- Berätta om sådant som fungerar mindre bra/inte alls? Ge gärna exempel. 
- Berätta om sådant som fungerar bra? Ge gärna exempel. 



 
 

- Berätta om dina erfarenheter och upplevelser av att du som förälder får vara med och 
bestämma? 

- Ge exempel på tillfällen när olika anställda kring barnet inte kommit överens och vad som 
hänt då? 

- Ge exempel på tillfällen då du och olika andra personer kring barnet inte kommit överens 
och vad som hänt då? 

- Ge exempel på tillfällen då barnet och du tycket olika och vad som hänt då? 
- Ge exempel på tillfällen då barnet och andra anställda kring barnet tyckt olika och vad som 

hänt då? 
 

17. Vilka erfarenheter och upplevelser har du av assistentens roll vid beslut i vardagen kring 
stöd? 
 
18. Vilka erfarenheter och upplevelser har du av servicegarantens roll vid beslut i vardagen 
kring stöd? 
 
19. På vilket sätt barnet involveras barnet i dagliga beslut kring barnets stöd? 
Följdfrågor: 

- Berätta om dina erfarenheter av att barnet involveras i beslut? 
- Berätta om dina erfarenheter av att barnet inte involveras i beslut? 
- Vad tycker du det innebär för barnet att hon/han involveras eller inte involveras i beslut? 
- Vad tycker du det innebär för dig och övriga i familjen att barnet involveras eller inte 

involveras i beslut? 
- Ge exempel på tillfällen då ni vuxna kring barnet har haft olika uppfattning om vad barnet 

vill? Vilka är dina erfarenheter av vad som händer då? 
 

Om assistent och servicegarant 
20. Berätta om något annat kring att ha assistans i hemmet, något som du ännu inte berättat? 
 
Om föräldern arbetar som assistent/servicegarant:  
21. Berätta om något annat kring att som förälder vara assistent och/eller servicegarant, något 
som du ännu inte berättat? 
 
Övrigt 
22. Berätta om något annat kring stödet barnet får, något som du ännu inte har berättat? 
 
23. Berätta om dina erfarenheter och upplevelser av barnets kontakt med andra barn 
(jämnåriga)? 
Följdfrågor: 

- När träffar hon/han andra barn? 
- Vilka andra barn umgås hon/han med? 
- Vad gör hon/han på fritiden? 
- Vilka är dina erfarenheter och upplevelser av det? 
- När fungerar det bra?  
- När fungerar det dåligt/mindre bra? 
-  

24. Har du några förslag på hur man kan förbättra stödet till barn och familjer med XX, utöver 
det som du berättat? 
Följdfråga: 

- Har du några förslag på hur man kan förbättra just stödet genom personlig assistans, 
utöver det som du berättat? 

 
Avslutning 
Bakgrundsinformation (om ej med i början):  

- Hur gamla är du och barnets andra förälder? 
- Vilken utbildning har ni (grundskola, folkhögskola, gymnasieskola, universitet) 

Tacka 
Efter intervjun,  
Själv enskilt fundera över intervju 


