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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka de fyra föräldrar som ville ställa upp och delta i vår studie. Ert 

deltagande var oerhört betydelsefullt för att vi skulle kunna genomföra den här studien. Vi är 

mycket tacksamma för att ni ville dela med er av era berättelser och upplevelser. 

Ett stort tack även till de enhetschefer som varit behjälpliga med att kontakta föräldrar som skulle 

kunna tänkas vilja medverka till den här studien. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Ulla-Britt Eriksson som har varit jättebra på att ge oss 

konstruktiv kritik och som har väglett oss under arbetets gång. Vårt tack går även till Arja Tyrkkö 

som fick träda in som handledare mot slutet av uppsatsskrivandet, du har varit till stor hjälp. 

Sist med inte minst vill vi tacka våra barn och helt fantastiska män Robert och Tord som fått dela 

med sig av samboskapet under en längre tid. 

 

 

 

Vi har valt att ha ett gemensamt ansvar för hela studien. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med den här studien var att belysa ett föräldraperspektiv på barns delaktighet och 

livskvalitet genom personlig assistans. Viktiga aspekter i föräldrarnas upplevelser belystes utifrån 

hur de upplevde delaktighet och livskvalitet för sina barn. Vi valde att använda oss av en 

kvalitativ metod i form av fyra individuella intervjuer med föräldrar från olika kommuner i 

Mellansverige. Studien genomfördes med en narrativ ansats där vi använde oss av ett holistiskt 

perspektiv. Föräldrarnas upplevelser belystes över tid för att skapa en helhetsbild. Resultatet visar 

att föräldrar till barn med en omfattande funktionsnedsättning upplevde sig ha ett utökat 

föräldraansvar på grund av barnets utökade behov av stöd och hjälp i sin dagliga livsföring. 

Resultatet visar även att föräldrarna ansåg att insatsen personlig assistans främjade delaktighet 

och livskvalitet för deras barn. Föräldrarnas personlighet, yrke och utbildning hade betydelse 

avseende deras möjligheter att påverka sina barns rättigheter och livssituation. Samtliga föräldrar 

ansåg att kontinuiteten var hög då barnen haft samma assistenter under lång tid, vilket resulterat i 

att föräldrarna kände tillit till assistenterna. Föräldrarna berättade dock om bristande tillgänglighet 

när deras barn skall använda tåg, besöka idrottsplatser eller använda färdtjänst.  

 

Nyckelord: Föräldraperspektiv, barn med omfattande funktionsnedsättning, personlig assistans, 

livskvalitet och delaktighet. 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this study was to illustrate a parental perspective of children´s participation and 

quality of live through personal assistance. Important aspects of parents' experiences were 

highlighted based on how they experienced participation and quality of life for their children. We 

chose to use a qualitative approach in the form of four individual interviews with parents from 

different municipalities in central Sweden. The study was conducted with a narrative approach in 

which we used a holistic perspective. Parents' experiences were highlighted over time to create a 

complete picture. The result show that parents of children with severe disabilities felt they have 

an extended parental responsibility due to their children´s increased need for support and help in 

their daily lives. The result also showed that the parents' felt that personal assistance promoted 

participation and quality of life for their children. Parents' personality, occupation and education 

were important for their ability to influence their children's rights and lives. All parents felt that 

continuity was high since the children had the same assistants for a long time. This gave the 

parents confidence in the assistants. The parents' comment, for instance, on the lack of 

availability when their children want to travel by train, visit sport arenas or use transportation 

services. 

 

Keywords: Parenting approach, children with severe disabilities, personal assistance, quality of life 

and participation. 
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1. Inledning 

 

”Jag är jättenöjd med assistans och något annat kan man inte önska sig, det är ju fantastiskt att få det här... han 

har ett väldigt rikt liv, bäst av alla.” Det här är ett citat hämtat ur en intervju med en förälder till en 

son som har en omfattande funktionsnedsättning och som är beviljad insatsen personlig assistans. 

Upplever föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättning att deras barn har ett rikt liv 

tack vare insatsen personlig assistans? Vad kan ett rikt liv innebära för ett barn med en 

omfattande funktonsnedsättning?  

            

Under vår verksamhetsförlagda utbildning inom handikappomsorgen väcktes tankar om att vi 

ville fördjupa oss inom området LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 

samt dess insatser. Till en början intresserade vi oss för barnperspektivet inom LSS-handläggning, 

där tanken var att jämföra två mindre kommuner i handläggningsprocessen. Vi kom fram till att 

tiden inte skulle räcka till, då handläggningstiden för LSS-insatser kan ta upp till sex månader, 

vilket medförde att vi inte skulle kunna studera hela processen. Därefter väcktes tanken om att 

studera föräldrars upplevelser vars barn var beviljade insatser genom LSS. De insatser vi hade 

tänkt belysa som finns att tillgå för barn med funktionsnedsättning var ledsagarservice, 

korttidsvistelse, avlösarservice i egna hemmet, boende i familjehem eller bostad med särskild 

service utanför föräldrahemmet. De här insatserna skiljer sig dock åt på grund av 

funktionsnedsättningens omfattning, vilket vi ansåg kunde leda till att föräldrarnas upplevelse 

skulle bli svåra att jämföra, eftersom barnens funktionsnedsättning och svårigheter skulle se 

alltför olika ut. Då vi önskade en större kunskap om föräldrars upplevelser ledde det till att vi 

istället valde att fokusera på barn som var beviljade insatsen personlig assistans. 

 

Vår förförståelse var att föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättning hade olika roller 

i föräldraskapet. En del föräldrar var personlig assistent, god man eller bara förälder varpå vi 

ansåg att det kunde vara en svårighet att skilja på rollerna. En annan svårighet som vi antog att 

föräldrarna upplevde var att kunna överlåta ansvaret för barnet till assistenterna. Ytterligare en 

förförståelse vi hade var att föräldrarna kunde känna bitterhet över sina och barnens livssituation 

samt att vardagen genomsyrades av problem eller hinder. Att vara förälder innebär att ta många 

beslut och vi antog att föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättning tvingades att ta 

beslut i större utsträckning än föräldrar till barn som inte har en funktionsnedsättning, vilket 

enligt Nordgren m.fl. (1988) kan upplevas som påfrestande av föräldrarna. De beslut vi antog det 

kunde röra sig om var i hur stor utsträckning föräldrarna kunde förvärvsarbeta samt vilken insats 

de skulle ansöka om. Vi antog även att det kunde röra sig om diverse vardagsbeslut som 

exempelvis val av aktiviteter. Det kunde även vara att föräldrarna upplevde att assistenterna ville 

ha föräldrarnas bekräftelse eller åsikter om barnets vardag. Vi grundade det antagandet i att ett 

barn med omfattande funktionsnedsättning behöver fortsatt stöd efter det att barnet uppnått 18 

års ålder, då man annars enligt föräldrabalken 9 kap. 1 § anses vara myndig (SFS 1949:381). 
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1.1. Bakgrund 

 

Handikappolitiken har i Sverige vuxit fram under de senaste årtiondena, även om det redan år 

1809 startades en skola för människor med funktionsnedsättning. Skolan startades på grund av att 

det upptäcktes att döva och blinda barn var bildningsbara, vilket tidigare inte var känt. Under 

1800-talet bildades institutioner där människor med funktionsnedsättning tillsammans med 

personal skulle bo. Tanken var att samhället skulle skyddas från de funktionsnedsatta på grund av 

att de ansåg att funktionsnedsatta människor bar på dåliga arvsanlag. Institutionerna var 

självförsörjande och avskurna från det övriga samhället. Det var först på 1960-talet som 

institutionerna började ifrågasättas och år 1967 utformades en omsorgslag (Lindberg, 2006). I 

dagens samhälle lever människor med funktionsnedsättning mer integrerat i samhället. För att få 

en så betydelsefull tillvaro som möjligt är det enligt Jarkman (1996) av stor vikt att människor 

med funktionsnedsättning integreras i samhället. Enligt Jarkman bör integrationen ske 

bostadsmässigt och socialt. 

 

1989 års handikapputredning utformade ett reformarbete avseende rättigheter för människor med 

funktionsnedsättning. Handikapputredningen påverkades av organisationen Independent 

Livingrörelsen, vilket är en organisation som verkar för människor med funktionsnedsättning och 

ser till deras rättigheter. Handikapputredningens reformarbete med inspiration från Independent 

Livingrörelsens ideologi resulterade i rättighetslagstiftningen LSS. I Sverige har människor med 

funktionsnedsättningar mer omfattande rättigheter jämfört med i övriga dela av Europa. År 1993 

antogs FN:s standardregler avseende delaktighet och jämlikhet för människor med 

funktionsnedsättning. De här standardreglerna innefattar bland annat tillgänglighet, ekonomisk 

och social trygghet, integritet samt aktivitet (Wolmesjö, 2007). 

 

Det är endast i Sverige som det finns en rättighetslag för människor med funktionsnedsättning. 

LSS trädde i kraft år 1994 (Larsson, 2008). Målet med LSS är att människor med 

funktionsnedsättning skall kunna leva likt andra människor, vilket innefattar både ett självständigt 

och värdigt liv (Dehlin, 1997).  I LSS skall det framgå vilka insatser den enskilde har rätt att 

utkräva samt att den enskilde har rätt att överklaga ett myndighetsbeslut (Sjöberg, 2003). För att 

kunna beviljas insats enligt LSS skall den enskilde enligt 1 § LSS (SFS 1993:387) omfattas av 

personkrets, vilket innefattar personer: 

 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

 

De individer som har en omfattande funktionsnedsättning, är under 65 år och omfattas av 

personkrets kan beviljas insatsen personlig assistans, vilket är en stöd- och serviceinsats inom 

LSS. 
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Omfattande funktionsnedsättning innebär att individen har ett kontinuerligt och omfattande 

behov av stöd och hjälp för sin dagliga livsföring. Det omfattande behovet innebär att individen 

har behov av hjälp med måltider, att kommunicera med andra, sin personliga hygien samt kläder. 

Personlig assistans är en individuellt anpassad insats där individen har stor påverkan över vem 

som skall anställas, hur insatsen skall utföras, vad för slags insats och vid vilka tillfällen behovet 

av insatsen finns. Assistansen skall uppnå kontinuitet och tillit, vilket innebär att insatsen skall 

utföras av ett begränsat antal assistenter (Bergstrand, 2011).  

 

”Syftet med personlig assistans är att ge människor med omfattande funktionshinder möjlighet 

att skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt och i gemenskap med andra. 

Personlig assistans syftar till att stärka de praktiska möjligheterna för människor med omfattande 

funktionshinder att leva ett självständigt liv och att delta i samhället på lika villkor som andra och 

att ta sitt ansvar som familjemedlem och samhällsmedborgare.” (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Individens omvårdnadsbehov är det som styr omfattningen av insatsen personlig assistans och 

som beviljas i antal timmar per vecka. Kommunen har det ekonomiska ansvaret för 

assistanskostnaden upp till 20 timmar per vecka (Bergstrand, 2011). Är behovet större och 

överstiger 20 timmar per vecka är det enligt Socialförsäkringsbalken 51 kap. 3 § (SFS 2010:110) 

Försäkringskassan som har det ekonomiska ansvaret. 

 

För föräldrar som har ett barn med en omfattande funktionsnedsättning krävs ett större 

föräldraansvar jämfört med vad som är normalt. I bedömningen av insatsen personlig assistans 

för barn tar Försäkringskassan och kommunen hänsyn till vad som är normalt föräldraansvar för 

barn som inte har en funktionsnedsättning. Enligt Föräldrabalken 6 kap. 2 § (SFS 1949:381) har 

vårdnadshavaren ansvaret för barnets personliga förhållanden och att barnets behov skall bli 

tillgodosedda. Vårdnadshavaren har vidare ansvar för att barnet får den tillsyn som barnets ålder 

kräver och att barnet får den utbildning och försörjning som barnet har behov av. Föräldrar till 

ett funktionsnedsatt barn har ett stort behov av avlastning och stöd, vilket kan tillgodoses genom 

personlig assistans. Familjen kan även ha behov av att vara ensamma hemma, utan någon 

assistent från kommunen eller en privat utförare. Det behovet kan då tillgodoses genom att en 

förälder är assistent till sitt barn (Dehlin, 1997). 

 

Att bli förälder är en stor omställning som påverkar hela livssituationen och kan till viss del vara 

emotionellt omtumlande och enligt Stenhammar (2006) blir föräldraskapet annorlunda då barnet 

har en funktionsnedsättning. Upplevelserna kan bero på omfattningen av funktionsnedsättningen 

och vad den medför för svårigheter för barnet. Upplevelsen har även betydelse för föräldrarnas 

förväntningar på barnet och i vilken utsträckning förväntningarna kan införlivas. Att vara förälder 

till ett barn med funktionsnedsättning innebär att föräldern ställs inför svåra frågor och Schaller 

(1993) menar att det kan vara svårt för föräldern att hantera. Det kan vara frågor som berör 

utseende, utanförskap, upplevelsen av att vara annorlunda eller döden.  

 

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning får enligt Nordgren m.fl. (1988) oftare fatta beslut 

jämfört med föräldrar till barn utan funktionsnedsättning, vilket av föräldrarna kan upplevas som 

påfrestande. Det kan vara beslut som rör hur stort omvårdnadsbehov barnet har eller vilken typ 
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av insats föräldrarna skall ansöka om för sitt barn. Det kan även vara beslut avseende i hur stor 

utsträckning föräldrarna kan förvärvsarbeta och på vilket sätt föräldrarna kan påvisa de behov 

som barnet har. Föräldrarnas beslut är avgörande för omfattningen av insatsen. Barn som har 

funktionsnedsättning upplever sig ofta utanför där de ofta särskiljs på grund av nedsatt förmåga. 

Barnen upplever sig även retade av andra barn och känner sig därmed ibland ensamma 

(Stenhammar, 2006). 

 

Införandet av LSS och insatsen personlig assistans har enligt Stenhammar (2006) inneburit många 

förbättringar för barn med funktionsnedsättningar och för deras föräldrar. Stenhammar menar att 

genom personlig assistans har barnets självständighet och delaktighet ökat. Barnet får möjlighet 

till gemenskap med jämnåriga utan att behöva ha en närvarande förälder.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

 

Vi har i vår studie valt att belysa ett föräldraperspektiv på barns delaktighet och livskvalitet 

genom personlig assistans.   

 

För att kunna belysa vårt syfte med den här studien har vi valt följande frågeställningar: 

 

 Hur upplever föräldrar insatsen personlig assistans med hänsyn till delaktighet och 

livskvalitet för deras barn? 

 Hur upplever föräldrar att insatsen personlig assistans har förändrat livssituationen för 

deras barn? 

 Hur upplever föräldrar att barnets omfattande funktionsnedsättning påverkar deras 

föräldraansvar?  

 

1.3 Avgränsning 

 

För att kunna belysa insatsen personlig assistans ur ett föräldraperspektiv har vi valt att ta del av 

svenska studier, eftersom Sverige är unikt med sin rättighetslagstiftning LSS.  

 

Eftersom studien bygger på ett föräldraperspektiv på barns delaktighet och livskvalitet och om 

det främjas genom personlig assistans, har vi avgränsat oss utifrån insatsen som helhet och inte 

beaktat insatsen eller funktionsnedsättningens omfattning. En ytterligare aspekt vi inte beaktat i 

studien är barnets ålder. 

 

Syftet med insatsen personlig assistans enligt Socialstyrelsen (2011) är att människor med 

funktionsnedsättning skall ges möjlighet att kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra som 

möjligt. LSS grundar sig i människovärdesprinciper som självbestämmande, delaktighet, jämlikhet 

och tillgänglighet (Larsson, 2008). I den här studien har vi valt att använda oss av begreppen 

delaktighet och livskvalitet, vilket vi anser omfatta syftet med personlig assistans och 

människovärdesprinciperna. 
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1.4. Begreppsförklaring 

 

Barn: I artikel 1 i FN:s konvention om barns rättigheter framkommer att de människor som är 

under 18 år är barn (Barnens RäddningsArk, 2011). I vår studie har vi valt att använda oss av 

begreppet barn, trots att vissa av de intervjuade föräldrarnas barn idag är över 18 år. Vår studie 

belyser föräldrars upplevelser över tid, vilket innebär att barnet varit beviljad insatsen personlig 

assistans redan i tidig ålder, det vill säga då barnet var under 18 år. De barn som är beviljade 

personlig assistans har en omfattande funktionsnedsättning vilket medför att de är beroende av 

sina föräldrar i större utsträckning även i vuxen ålder jämfört med de som inte har en omfattande 

funktionsnedsättning.   

 

Omfattande funktionsnedsättning: En funktionsnedsättning innebär en begränsning eller ett hinder för 

en individ till följd av skada. Omfattningen av funktionsnedsättningen avgör i hur stor 

utsträckning begränsningen eller hindret medför svårigheter i livsföringen jämfört med vad som 

anses normalt (Dehlin, 1997). En omfattande funktionsnedsättning innebär att individen ofta 

saknar mycket av det som av andra människor tas för givet (Bergstrand, 2011).   

 

Barnkonventionen trädde i kraft i Sverige år 1990 och har till syfte att förbättra barns villkor. Barns 

villkor förbättras genom att ändra förhållningssätt, attityder och arbetssätt på alla samhällsnivåer 

och verksamheter som rör barn. Konventionen grundar sig i fyra grundprinciper. Artikel 2 

handlar om att alla barn är lika mycket värda och får därmed inte diskrimineras på grund av 

etnicitet, kön, funktionsnedsättning eller hudfärg. Artikel 3 handlar om barnets bästa, vilket 

innebär att barnets bästa skall komma i första hand. Barnets bästa skall alltid beaktas i kontakt 

med myndigheter, lagstiftning eller inrättningar som har till uppgift att skydda eller vårda barn. 

Alla barn skall ha rätt till liv och utveckling, vilket framkommer i artikel 6. Det innebär att varje 

barn skall utifrån sina förutsättningar kunna utvecklas i sin egen takt. Artikel 12 handlar om att 

varje barn har rätt att komma till tals. Det innebär att barnet skall få uttrycka sin önskan med 

hänsyn utifrån barnets mognad och ålder (Melin, 2004).  

 

Delaktighet för människor med funktionsnedsättning innebär att de skall ges samma rättigheter 

och möjligheter som människor utan funktionsnedsättning. Delaktigheten innefattar bland annat 

tillgänglighet och aktiviteter (Wolmesjö, 2007). 

 

Livskvalitet: Enligt Blennberger (2007) innebär livskvalitet egenvärde i livet utifrån individens egen 

uppfattning. Livskvalitet kan innebära kärlek, frihet, kunskap, glädje till livet, meningsfullhet och 

uppfyllelse av önskningar. Hur individen uppfattar livskvalitet beror på individens egna 

livserfarenheter och livssituation. 

 

Socialförsäkringsbalken reglerar om det är kommunen eller staten som har det ekonomiska ansvaret 

för assistanskostnaden (SFS 2010:110).    
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1.5. Uppsatsens disposition 

 

I kapitel 1 presenterades vår förförståelse till forskningsämnet, bakgrunden till handikappolitikens 

framväxt i Sverige samt rättighetslagstiftningen LSS och dess insats personlig assistans. I kapitlet 

presenterades även problemformulering, studiens syfte och frågeställningar, studiens avgränsning 

samt begreppsförklaringar som är centrala i studien.  

 

I kapitel 2 presenteras tidigare forskning som är relevant för vår studie. Forskningen avser LSS 

samt insatsen personlig assistans, hur den är tänkt som idé och hur den upplevs i praktiken. Här 

presenteras även forskning avseende föräldrars upplevelser av tillit, oro, sorg och svåra frågor. 

 

I kapitel 3 presenteras teoretisk referensram som innefattar systemteori, delaktighet och 

livskvalitet, vilka vi valt att använda oss av i analysen för vår studie. 

 

I kapitel 4 presenteras metod och material som studien bygger på. Här får läsaren ta del av val av 

metod, hur urvalet till studien skett samt hur data samlats in och bearbetats. Kapitlet innehåller 

även etiska överväganden samt resonemang kring studiens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. 

 

I kapitel 5 får läsaren ta del av studiens resultat och analys där vi valt att använda citat för att 

illustrera föräldrarnas upplevelser. 

 

I kapitel 6 presenteras en diskussion av studiens resultat och analys. Diskussionen sker utifrån 

resultatet av föräldrarnas upplevelser, tidigare forskning, systemteori samt begreppen delaktighet 

och livskvalitet. 
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2. Tidigare forskning 

 

I det här kapitlet kommer vi att presentera tidigare forskning som är relevant för vår studie. Vi har valt att ta del 

av forskning som avser LSS, personlig assistans samt studier av upplevelser från föräldrar till barn som har en 

funktionsnedsättning. 

 

2.1. LSS och personlig assistans, från idé till praktik 

 

Utformningen av rättighetslagstiftningen LSS grundas på människovärdesprinciper som 

självbestämmande, delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet. Larsson (2008) belyser hur mänskliga 

rättigheter kan förverkligas genom rättighetslagstiftning utifrån ovan nämnda principer i relation 

till insatsen personlig assistans. För att skapa en förståelse för hur rättighetslagstiftningen arbetats 

fram och hur handikappolitiken växt fram och förändrats har Larsson studerat tidigare forskning 

som OL (Omsorgslagen), SoL (Socialtjänstlagen) samt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). 

 

Larsson (2008) menar att det finns både styrkor och svagheter med rättighetslagstiftningen LSS. 

Styrkan hon kom fram till är att människor med funktionsnedsättning förses med goda 

levnadsvillkor och trygghet samt att LSS ger individen rätten att överklaga ett myndighetsbeslut. 

Svagheten med LSS som Larsson menar är att människor med funktionsnedsättning 

särbehandlas, vilket hon anser är diskriminerande. Ytterligare en svaghet som Larsson diskuterar 

är att LSS inskränks vid svag samhällsekonomi. Larsson (2008) anser att det finns brister i hur 

insatsen personlig assistans fungerar i praktiken jämfört med hur den är utformad som idé 

 

Larsson (2008) valde att studera insatsen personlig assistans för att se om insatsen främjar goda 

levnadsvillkor för människor med omfattande funktionsnedsättning och om de ges möjlighet att 

leva likt andra. I studien tog Larsson hänsyn till människovärdesprinciperna och hon anser att det 

är just genom insatsen personlig assistans som individen ges lika möjligheter att kunna leva som 

andra. 

 

I studien kom Larsson (2008) även fram till att kontinuiteten är låg för människor som är 

beviljade insatsen personlig assistans. Hon anser att assistansyrket är ett genomgångsyrke, vilket 

hon beskrev vara ett yrke som ofta förekommer parallellt med exempelvis studier. 

 

2.2. Föräldrars upplevelser av tillit, oro, sorg och svåra frågor 

 

Föräldrar till ett funktionsnedsatt barn upplever sig enligt Jarkman (1996) ha ett stort egenansvar 

att söka information och kunskap om ekonomi, boende, hjälpmedel och insatser. Jarkman menar 

att det är en påfrestning för familjesituationen där föräldrarna ständigt behöver påtala de 

svårigheter som barnet har för att klara vardagen. Även Nordgren m.fl. (1988) visar att föräldrar 

upplever det ansträngande att behöva påtala de svårigheter barnet har. Nordgren m.fl. har genom 

intervjuer studerat familjer som har barn med funktionsnedsättning. Studiens syfte är att belysa 

föräldrars upplevelser av hur barnens funktionsnedsättning påverkar familjesituationen. Enligt 

Nordgren m.fl. har föräldrar svårigheter att se hur deras barn skiljer sig från barn utan 
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funktionsnedsättning. Föräldrarna ansåg att det var svårt att urskilja barnets svårigheter i den 

dagliga livsföringen och föräldrarna upplevde det som kränkande i kontakten med myndigheter, 

vilka hade bristande kunskaper om barnets svårigheter.  

 

Föräldrar som har barn med en omfattande funktionsnedsättning bär enligt Fyhr (2002) på en 

sorg. Om sorgen inte bearbetas är den till skada för föräldern. Bearbetas sorgen och föräldern lär 

sig att hantera den kan den ge en djupare förståelse och mognad hos föräldern. Sorg från tidigare 

skeenden som inte bearbetats kan enligt Fyhr väckas och integreras med sorgen över barnets 

funktionsnedsättning. 

 

Det sociala nätverk kring familjer med barn som har funktionsnedsättningar kan enligt Jarkman 

(1996) vara svåra att upprätthålla, då familjer tidvis saknar kraft och engagemang. Det är därför av 

stor vikt att deras sociala nätverk har förståelse för situationen familjen befinner sig i samt att 

familjens sociala nätverk upprätthåller kontakten. 

 

Schaller (1993) har studerat barn i skolåldern som har en funktionsnedsättning. Studien har 

genomförts genom enkätundersökning av föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Studien 

har till syfte att belysa funktionsnedsatta barns situation i skolan samt föräldrarnas upplevelser av 

svåra frågor. Det har visat sig att det är först när barnet uppnår skolåldern som föräldrarna ställs 

inför frågan om deras barn har behov av insatsen personlig assistans. Föräldrars delaktighet i 

beslutsprocessen är viktig för att barnets behov på bästa sätt skall kunna tillfredsställas. Schaller 

menar att barnet granskas av kamrater och klasskompisar på grund av sin funktionsnedsättning. 

Barnet upplever även att deras förmåga inte är likställt med de andra barnens, vilket leder till att 

barnet kan uppleva sig odugligt. Schaller menar då att barnet i första hand vänder sig till sina 

föräldrar för att få svar på sina frågor och kan leda till att föräldrarna upplever sorg och skuld 

inför sitt barn eftersom föräldrarna upplever att det är svårt att svara på dessa frågor. 

 

2.3. Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Rättighetslagstiftningen LSS grundar sig på människovärdesprinciper som självbestämmande, 

delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet. Forskning visar att LSS har både styrkor och svagheter. 

Styrkan med LSS är att människor med funktionsnedsättning förses med goda levnadsvillkor och 

trygghet. Svagheten med LSS är att människor med funktionsnedsättning särbehandlas samt att 

LSS inskränks vid svag samhällsekonomi. Forskning visar även att yrket personlig assistans är ett 

genomgångsyrke, vilket medför att kontinuiteten anses vara låg för människor med 

funktionsnedsättning. 

 

Föräldrar till ett funktionsnedsatt barn upplever sig ha ett stort egenansvar till att söka 

information och kunskap. Föräldrars delaktighet i beslutsprocessen är av stor vikt för att barnets 

behov på bästa sätt skall kunna tillfredsställas. Föräldrar upplever även att de ofta får påtala 

svårigheter barnen har och att det upplevs som ansträngande och kränkande. Forskning visar att 

det sociala nätverket kring familjer som har ett barn med en funktionsnedsättning bör ha 

förståelse för familjens situation. I skolåldern upplever det funktionsnedsatta barnet sig 
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annorlunda, vilket leder till att barnet ställer svåra frågor till föräldrarna vilket kan väcka sorg och 

skuld hos föräldrarna.    
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3. Teoretisk referensram 

 

I det här kapitlet kommer vi att presentera den teori och de begrepp som vår studie bygger på. Vi kommer även att 

presentera varför vi valt den teori och de begrepp som vi anser viktiga för vår analys.  Vi har valt att använda oss 

av systemteori samt begreppen delaktighet och livskvalitet för att förklara föräldrars upplevelser.   

 

3.1. Systemteori 

 

Vi har valt att använda oss av systemteori för att förstå föräldrarnas upplevelser utifrån att det 

finns flera olika aspekter på samhälls-, grupp- och individnivå som påverkar en individs 

upplevelser. Samhällsnivån innefattar de lagar och dess insatser som finns att tillgå och som berör 

barn, familj och funktionsnedsättning. Gruppnivån innefattar familjens struktur och sociala 

nätverk. Individnivån innefattar individens egna styrkor och resurser. 

 

Systemteori används för att skapa en förståelse för helheten av människan och dess sammanhang 

(Öquist, 2003). Systemteori kan skapa förståelse för mänskliga problem och betydelsen av 

människors interaktion, där det centrala är mellanmänskliga relationer samt relationen mellan 

samhället och människan. Genom att systemet är öppet kan interaktion ske mellan olika delar 

inom systemet, vilket därmed kan leda till utveckling. Ett slutet system interagerar inte med andra 

delar i det yttre systemet. Avser det slutna systemet en familj, är kontakten med resterande delar 

av systemet begränsat, vilket kan påverka familjens utvecklingsmöjligheter. De olika delarna inom 

ett slutet system kan interagera med varandra och därmed få en viss utvecklingsmöjlighet 

(Schjödt & Egeland, 1994).  

 

För att skapa sig en förståelse för familjesituationen ur ett systemteoretiskt perspektiv är det 

enligt Möller och Nyman (2003) av vikt att se på hur relationerna inom familjen ser ut. Det är 

även viktigt att se hur kommunikationen fungerar inom familjen, vilka regler som gäller, hur 

familjeklimatet ser ut samt individens makt över sin livssituation. Möller och Nyman menar även 

att, ur ett systemteoretiskt perspektiv påverkas inte familjen endast av händelser och yttre 

påverkan, utan familjen påverkas även av hur händelser hanteras av samhället. Systemtänkandet 

kan dock vara ett hinder och Öquist (2003) menar att det ligger i människans natur att se 

händelser var för sig och inte i sin kontext, där olika delar påverkar varandra. Det innebär att 

människan måste se sig själv som en del i ett system och komma till insikt med sin egen roll i 

systemet. Om människan endast ser delarna i systemet var för sig och inte dess funktion 

tillsammans blir det ett hinder för systemtänkandet. 

 

Enligt Öquist (2003) måste individen ses utifrån hela sin kontext och han menar att det är en 

ständigt pågående process där systemteorin har fokus på individens förmåga till att finna vägar till 

förändring av sin livssituation. Processen består i att alla delar i systemet utvecklas genom 

feedback. Det innebär att ett system med en pågående feedback genererar ett öppet system och 

bristande feedback genererar ett slutet system. Öquist menar att individens sätt att skapa kontroll 

i situationer sker genom kalibrering, det vill säga att människan sorterar vad som är relevant och 

finner därmed olika strategier för att hantera situationer. För att skapa kontroll reflekterar 
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individen över sitt sätt att hantera olika situationer samt hur de yttre faktorerna hanteras av 

individen. 

 

3.2. Delaktighet och livskvalitet 

 

Delaktighet och livskvalitet är två begrepp vi valt att använda oss av utifrån att vi anser att de 

speglar människovärdesprinciper som självbestämmande, delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet. 

En förutsättning för att människor med omfattande funktionsnedsättning skall kunna uppnå 

självbestämmande är att personlig assistans skall tillgodoses fullt ut, assistenten skall vara utvald 

av individen, insatsen av assistansen skall täcka individens behov och assistansen skall vara 

personligt utformad (Ekensteen, 2006). Självbestämmande kan enligt Ershammar (2006) innebära 

att människor med funktionsnedsättning skall ges möjlighet till inflytande över sina 

medborgerliga rättigheter i samhället och i sin dagliga livssituation. Ekensteen (2006, s.75) 

definierar självbestämmande som ”vägen från vårdobjekt till subjekt i sitt eget liv”. En del 

människor, har enligt Evelius (2006) på grund av omfattande funktionsnedsättningar svårigheter 

att kunna förmedla sina behov och har därmed behov av att någon företräder dem. De personer 

som har behov av att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för person har rätt till, 

enligt Föräldrabalken 11 kap. 4 § (SFS 1949:381) att företrädas av god man.  

 

Enligt Mossler och Printz (2006) är tillgänglighet en förutsättning för att människor med 

funktionsnedsättning skall kunna vara delaktiga i samhället. Den fysiska tillgängligheten innebär 

att människor med funktionsnedsättning skall kunna ha tillgång till samhällets fysiska miljöer, så 

som lokaler och utomhusmiljö. Den psykiska tillgängligheten avser tillgången till information och 

möjligheten till att kunna kommunicera, vilket innebär att människor med funktionsnedsättning 

ges möjlighet till deltagande och inflytande i samhället. 

 

För människor med funktionsnedsättning innebär bristande tillgänglighet att de diskrimineras av 

samhället. Deltagande, tillgänglighet och icke-diskriminering är tre principer som anses centrala 

avseende rättigheter för människor med funktionsnedsättning (SOU 2009:36).  Levnadsvillkor 

och delaktighet främjas genom insatserna inom LSS 5 § (SFS 1993:387) för att uppnå jämlikhet 

för människor med funktionsnedsättning (Bergstrand, 2011). Jämlikhet kan enligt Blennberger 

(2005) beskrivas som en god bild av egenvärde utifrån samhällets resurser. Blennberger menar att 

tilldelningen av resurser skall beaktas utifrån att alla människor skall ges lika möjligheter att 

komma till tals och att bli sedda. En del individer har större behov än andra och därmed skall 

resurser tillämpas utifrån den enskilde och dennes behov. Enligt Larsson (2008) uppnås jämlikhet 

för människor med funktionsnedsättning genom att de skall ges möjlighet till att bo självständigt, 

att kunna arbeta som andra och att kunna leva i gemenskap med andra. 

 

Möjligheten till självbestämmande, delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet ger människor med 

funktionsnedsättning en frihet, glädje, meningsfullhet och kunskapsutveckling. Livskvalitet är en 

individuell upplevelse av vad som är viktigt och betydelsefullt i livet. Utgångspunkten för att mäta 

livskvalitet skall utgå från individens egen känsla och upplevelse (Sjödén, 1988 refererad i 

Gardelli, 2004).   
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Barns rättigheter lyfts fram genom Barnkonventionen som har till syfte att förbättra barns villkor. 

Barnkonventionen grundar sig i fyra grundprinciper. De fyra grundprinciperna är att barn inte 

skall diskrimineras, barn skall ha rätt till liv och utveckling, barn skall ha rätt att få uttrycka sin 

önskan samt att barnets bästa alltid skall komma i första hand (Melin, 2004). 

 

3.3. Sammanfattning av teoretisk referensram 

 

Systemteori används för att skapa förståelse för mänskliga problem och betydelsen av människors 

interaktion. För att skapa sig en förståelse är det av vikt att se till hela systemet. Systemtänkandet 

innebär att se till individens egna resurser, hur relationen i familjen ser ut samt hur händelser 

hanteras i familjen och av samhället. Ett öppet system innebär att alla delar i systemet interagerar 

med varandra och har möjlighet till att utvecklas i en ständigt pågående process. Ett slutet system 

innebär ett hinder i systemtänkandet som medför att utvecklingsmöjligheterna begränsas. En 

förutsättning för att människor med funktionsnedsättning skall kunna vara delaktiga i samhället 

är att samhällets fysiska och psykiska tillgänglighet är väl fungerande. Möjligheten till att kunna 

vara delaktig för människor med funktionsnedsättning ger frihet, glädje, meningsfullhet samt 

kunskapsutveckling.  
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4. Metod och material 

 

I det här kapitlet kommer vi att presentera den metod vi valt att använda i vår studie och varför vi valt den. Vi 

kommer även att presentera på vilket sätt urvalet till den här studien har skett. Texten disponeras sedan utifrån 

hur datamaterialet har inhämtats samt på vilket sätt datamaterialet har bearbetats. I slutet av kapitlet redovisas 

resonemang kring validitet, reliabilitet och generaliserbarhet och till sist de forskningsetiska principerna. 

 

4.1. Val av metod 

 

I arbetet med att söka forskning som var relevant för vår studie ur ett föräldraperspektiv på barns 

delaktighet och livskvalitet genom personlig assistans använde vi sökord som personlig assistans, 

föräldrars upplevelse, funktionsnedsättning och LSS. I vår sökning använde vi oss av 

Socialstyrelsens hemsida, Libris webbsök och Libris artikelsök. Urvalet efter vår sökning 

resulterade i två avhandlingar samt två vetenskapliga artiklar. 

 

Vi har i den här studien valt en kvalitativ metod i form av individuella intervjuer, vilket enligt 

Johansson och Öberg (2008) ger intervjupersonen möjligheten att berätta om sina upplevelser 

och erfarenheter. De menar att det ger forskaren ett inifrånperspektiv av intervjupersonens 

livshistoria och Kvale (1997, s. 70) beskriver den kvalitativa intervjun som ”en unikt känslig och 

kraftfull metod”.   

 

Vi genomförde fyra individuella intervjuer med föräldrar vars barn var beviljade insatsen 

personlig assistans, för att få en bredare kunskap om insatsen personlig assistans. Skälet till att vi 

bestämde oss för att använda individuella intervjuer var att vi anser att det på bästa sätt belyser en 

förälders upplevelse. De individuella intervjuerna gav föräldrarna möjligheten att belysa sin unika 

upplevelse, samt att vi gavs möjlighet att fånga in känslan av upplevelsen på ett djupare plan. 

Intervjusituationen gav föräldrarna utrymme för att belysa känslor genom berättelser och 

kroppsspråk. Genom intervjuerna kunde föräldrarna även förmedla det specifika i upplevelsen, 

vilket vi anser vara viktigt då vår studie inte skall belysa en generell upplevelse.  

 

Vår studie bygger på att belysa upplevelser där vi använde oss av vår förståelse som en del i både 

frågeställningar och analys av föräldrarnas berättelser. Vi har inspirerats av den hermeneutiska 

traditionen som har sitt ursprung i grekiskan där det grekiska hermene´vein betyder tolka (se 

Sohlberg & Sohlberg, 2009). Vi har i vår studie valt ett holistiskt perspektiv eftersom föräldrarnas 

berättelser skall kunna ge oss en helhetssyn av insatsen personlig assistans samt vikten av centrala 

aspekter som skall skapa en helhetsbild av förälderns upplevelse. Vi ville även se om föräldrarnas 

upplevelser speglar vår förförståelse avseende utökat föräldraansvar, roller, tillit, bitterhet och att 

föräldrarna i större utsträckning får fatta beslut för sina barn jämfört med föräldrar till barn utan 

funktionsnedsättning. Inom hermeneutiken används det holistiska perspektivet, vilket beskrivs av 

Patel och Davidson (2003) som ett perspektiv för att skapa sig en helhetsbild. Det centrala är inte 

enstaka delar i en berättelse utan delarna vävs samman för att skapa en förståelse, genom att 

relatera delar och helhet till varandra.  
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Den här studien har en narrativ ansats och vi anser att föräldrarna genom sina berättelser skall 

kunna påvisa en helhetsbild av insatsen personlig assistans. Sohlberg och Sohlberg (2009) 

beskriver att i en narrativ studie är det centrala intervjupersonens egen berättelse och upplevelse. 

Vi har valt att belysa föräldrarnas upplevelser där barnen varit beviljade insatsen personlig 

assistans under ett flertal år och utifall insatsen medfört någon förändring avseende delaktighet 

och livskvalitet för barnen. De här begreppen har vi valt eftersom de är centrala begrepp inom 

LSS och dess insats personlig assistans. Sohlberg och Sohlberg beskriver att genom en narrativ 

studie belyses berättelsen över tid. I analysen har vi valt att kombinera den narrativa ansatsen med 

en tematisk bearbetning av föräldrarnas berättelser. 

 

I studien har vi valt att använda oss av en induktiv ansats där vi inte har använt oss av några 

förutbestämda teorier för vår analys. Vi har under processen med vår studie varit öppna avseende 

vilka teorier som på bästa sätt skulle kunna vara ett verktyg för att ge en förståelse till det 

inhämtade datamaterialet. Jacobsen (2007) beskriver att genom induktiv ansats utgår forskaren 

från empirin som där igenom skapar utgångspunkten för teorin. Forskaren har därmed en 

öppenhet i vad som utkristalliseras i det inhämtade datamaterialet, vilket innebär att forskaren 

inte är styrd av förutbestämda teorier.  

 

När vi har tagit del av rättighetslagen LSS och insatsen personlig assistans fann vi begrepp som 

självbestämmande, delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet, vilka vi ansåg centrala för vår studie. 

Utifrån det inhämtade datamaterialet insåg vi att delaktighet och livskvalitet var två begrepp vi 

ansåg viktiga eftersom de belyste vår forskningsfråga. 

 

4.2. Urval  

 

Urvalskriterierna för den här studien var att intervjupersonerna skulle vara föräldrar till barn som 

är beviljade insatsen personlig assistans. Vi anser att de föräldrarna har god kunskap om LSS och 

insatsen personlig assistans. En intervjuperson beskrivs av Jacobsen (2007) vara en individ med 

goda kunskaper inom det område som studien skall belysa. Genom att urvalet utgick utifrån att 

barnen är beviljade insatsen personlig assistans anser vi att det skulle ge oss en variation i 

berättelserna av föräldrarnas upplevelser. För att ge oss den variationen valde vi att inte göra 

urvalet utifrån funktionsnedsättning eller barnets ålder. Urvalet av intervjupersoner bör enligt 

Malterud (2009) ske mer utifrån att intervjupersonerna skall kunna ge forskaren ett rikt material 

för att belysa forskningsfrågan. Det är inte lika relevant att intervjupersonernas berättelser skall 

kunna generaliseras. Malterud menar att det inte endast är av vikt med rikt material utan även att 

intervjuerna skall ge en variation på berättelserna, vilket innebär att fler nyanser av samma ämne 

kan belysas.  

 

Inom kvalitativ forskning tenderar antalet intervjupersoner enligt Kvale (1997) ibland vara för 

många och ibland för få. Trost (2005) menar att det är kvaliteten av det inhämtade datamaterialet 

som är av störst vikt. Det innebär att ett fåtal intervjuer med god kvalitet är att föredra jämfört 

med ett stort antal intervjuer med sämre kvalitet. Vår ambition var att föräldraskapet skulle 

representeras av två mammor och två pappor från olika kommuner i Mellansverige. 
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Könsfördelningen blev dock ojämn och föräldraskapet representeras av tre mammor samt en 

pappa. Intervjupersonerna kommer att presenteras närmare i nästa kapitel. 

  

För att få tag på föräldrar som var intresserade av att medverka i vår studie kontaktade vi 

enhetschefer inom handikappomsorgen i olika kommuner i Mellansverige och som tidigare varit 

våra handledare under vår verksamhetsförlagda utbildning. Enhetscheferna kontaktade föräldrar 

för att utröna om de kunde tänka sig vara intresserade av att delta i en intervju. Sammanlagt 

kontaktade enhetscheferna åtta föräldrar, varav tre pappor och fem mammor. Vi fick sedan 

telefonnummer till de föräldrar som hade gett sitt samtycke till att vi skulle kontakta dem. En 

pappa avböjde på grund av tidsbrist och en annan pappa gick inte att nå, vilket resulterade i att 

endast en pappa medverkar i studien. Urvalet av mammorna skedde utan inbördes ordning och 

de tre första vi kontaktade gav sitt samtycke till att medverka i vår studie, vilket resulterade i att vi 

aldrig behövde kontakta samtliga åtta föräldrar.  

 

Den första kontakten med föräldrarna var via telefon då vi informerade om studiens syfte. Efter 

att föräldrarna gett sitt samtycke bokades tid för intervju. Vi erbjöd oss att skicka hem 

informationsbrev (bilaga 1) om studiens syfte, de forskningsetiska principerna samt en blankett 

för skriftligt samtycke. Samtliga föräldrar avböjde att vi skulle skicka hem informationsbrevet då 

de ansåg att de istället kunde ta del av den informationen vid intervjutillfället.  

 

Efter att vi bestämt oss för att genomföra individuella intervjuer påbörjades arbetet med att 

utforma en intervjuguide vilken utgick från tre teman, föräldraskap, livssituation och livskvalitet. 

 

4.3. Datainsamling 

 

Vi har valt att genomföra samtliga intervjuer tillsammans där en av oss har varit ansvarig för 

intervjun och den andra har antecknat och ställt eventuella följdfrågor. Rollerna har växlat där vi 

ansvarat för två intervjuer var. Längden på intervjuerna har varierat mellan 60 till 90 minuter. 

Intervjuerna har spelats in med hjälp av röstmemo på IPhone som sedan överförts till ljudfil på 

dator. Intervjuerna inleddes med att intervjupersonen fick ta del av ett informationsblad (bilaga 1) 

och att ett skriftligt samtycke till deltagande fick ges på informationsbladet. 

 

För att föräldrarna skulle känna sig bekväma under intervjusituationen ansåg vi det viktigt att de 

själva fick bestämma på vilket plats intervjun skulle genomföras. Tre av föräldrarna hade 

önskemål om att intervjun skulle genomföras i det egna hemmet och en förälder önskade att 

intervjun skulle ske på intervjupersonens arbetsplats. Platsen där intervjuer skall genomföras har 

betydelse och Jacobsen (2007) menar att en naturlig miljö är att föredra. Det beror på att 

intervjupersonen känner sig mer bekväm och svaren blir därmed mer naturliga. 

 

Vår intervjuguide (bilaga 2) utarbetades utifrån tre teman som vi ansåg vara centrala för att belysa 

vår forskningsfråga. De teman vi valde var föräldraskap, livssituation och livskvalitet. Valet av 

temana grundade sig i vår förförståelse och tidigare forskning. Tema föräldraskap bygger på 

föräldrarnas olika roller samt ett utökat föräldraansvar. Tema livssituation bygger på hur barnets 

funktionsnedsättning påverkar familjens livssituation. Tema livskvalitet bygger på tidigare 
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forskning om hur livskvalitet kan uppnås genom rättighetslagen LSS och insatsen personlig 

assistans. Varje tema bestod av öppna frågor som syftar till att föräldrarna skulle ges möjligheten 

att ge beskrivande svar. Tanken med de öppna frågorna var även att föräldrarna skulle ges 

möjlighet till att delge oss skilda berättelser. En intervjuguide bör enligt Jacobsen (2007) inte 

bestå av förutbestämda fasta frågor. En intervjuguide bör istället vara utarbetad utifrån teman 

som belyser forskningsfrågan, vilket genererar en mer öppen intervjusituation. Intervjuguiden 

skall enligt Jacobsen vara ett verktyg för intervjuaren att skapa struktur på samtalet.  

 

Vi blev efter första intervjun medvetna om att vår intervjuguide behövde revideras. De teman vi 

valde att använda oss av belyste vår forskningsfråga, men vi ansåg att en del underfrågor behövde 

omformuleras så att de skulle generera mer beskrivande berättelser. Under den interaktiva 

processen med datainsamlingen som beskrivs av Jacobsen (2007), uppstår flexibilitet som kan 

medföra vissa justeringar i metod för datainsamlingen. 

 

4.4. Bearbetning av material 

 

Efter att intervjuerna med föräldrarna var avslutade började arbetet med att transkribera, vilket 

innebär att ljudfilen översätts till textmaterial. Transkriberingen av intervjumaterialet gav oss cirka 

80 sidor textmaterial att bearbeta. Vi transkriberade ljudfilerna ordagrant och återgav texten på ett 

så korrekt sätt som möjligt för att intervjupersonens berättelse skulle belysas tillförlitligt (jfr. 

Malterud, 2009). Vi läste därefter datamaterialet förbehållslöst för att skapa oss en förståelse för 

det inhämtade datamaterialet. 

 

Då vi bearbetade materialet från intervjuerna kunde vi utkristallisera ett mönster som var 

återkommande och som vi sedan tematiserade. Enligt Malterud (2009) skall texten läsas 

systematiskt för att kunna utkristallisera återkommande teman i texten. Vi plockade därefter ut 

textbitar som vi anser belysa forskningsfrågan och som vi använt oss av som citat. Textbitarna 

beskrivs enligt Malterud (2009) som meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna 

kodades och fördes in i en matris. Det gjordes för att på ett tydligt sätt kunna se om det fanns 

likheter respektive skillnader mellan föräldrarnas upplevelser.   

 

Det inhämtade materialet från intervjuerna redovisar vi i form av löpande brödtext som illustreras 

av citat som är hämtade ur föräldrarnas berättelser. Vi har redigerat texten där vi lagt till och tagit 

bort utfyllnadsord för att skapa en läsbar text och vi har sett till att textens innebörd inte 

förvrängts. Enligt Kvale (1997) bör de meningsbärande enheterna redovisas i läsbar form, för att 

läsningen skall underlättas för läsaren. Trost (2005) menar att visst talspråk bör revideras då 

intervjupersonerna annars kan uppleva sitt sätt att prata som utpekande och oetiskt. Det är av 

stor vikt att materialet tolkas adekvat så att inte forskarens logik speglar intervjupersonens 

berättelse och upplevelse. Vi har använt citat för att illustrera upplevelserna samt för att skapa 

inlevelse för läsaren. Tanken med att redovisa citat är att på ett tydligare sätt kunna illustrera det 

som vi vill förmedla till läsaren.  
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4.5. Validitet 

 

Har forskaren undersökt det som är syftet att undersöka? Om svaret är ja, är validiteten enligt 

Thurén (2007) hög. Genom att vi reviderade intervjuguiden (bilaga 2) under processens gång 

ökade validiteten i vår studie. Frågorna i intervjuguiden omformulerades så att föräldrarna på ett 

mer beskrivande sätt kunde uttrycka sina upplevelser. Eftersom vi var två personer som 

intervjuade ökar validiteten genom att vi diskuterade om vi hade lika uppfattning av vad som 

framkom i intervjuerna. 

 

Då vi genom den här studien vill belysa föräldrars upplevelser är vi medvetna om att validiteten 

är svår att mäta. De teman vi använt oss av i intervjuguiden belyser vår forskningsfråga, vilket 

innebär att validiteten är hög. Fördelen med att vi använt oss av intervjuer är att föräldrarna har 

kunnat belysa olika aspekter kring varje tema.  De olika aspekterna är betydelsefulla för att kunna 

belysa om insatsen personlig assistans främjar delaktighet och livskvalitet för barn med 

omfattande funktionsnedsättning. För att få en hög validitet är det enligt Malterud (2009) av stor 

vikt att frågorna är relevanta för att forskningsfrågan skall kunna besvaras. Vidare menar 

Malterud att intervjupersonerna skall vara representativa för forskningsämnet. I vår studie är 

intervjupersonerna representativa eftersom de är föräldrar till barn med en omfattande 

funktionsnedsättning och föräldrarna har därmed stor kunskap om studiens forskningsämne. 

 

4.6 Reliabilitet 

 

Är studien tillförlitlig? Enligt Trost (2005) skall intervjuerna genomföras objektivt där forskaren 

inte påverkar resultatet i analysen. De föräldrar vi valde att intervjua befinner sig utifrån studiens 

syfte i liknande situationer på grund av att de har barn med en omfattande funktionsnedsättning. 

Samtliga intervjuade föräldrar har barn som är beviljade insatsen personlig assistans och de har 

intresse av att förmedla sina upplevelser. Då intervjuerna genomfördes var vår strävan att vara så 

objektiva som möjligt, eftersom vi inte ville att vår roll skulle påverka intervjupersonens svar. 

Bearbetningen av datamaterialet har skett förbehållslöst men samtidigt har vi beaktat vår 

förförståelse för att den senare skulle kunna verifieras eller falsifieras.  

 

I en kvalitativ studie bör forskaren enligt Trost (2005) iaktta intervjupersonens ickeverbala uttryck 

för att öka reliabiliteten. Intervjusituationerna skall vara så lika som möjligt och intervjuaren skall 

ställa frågorna på liknande sätt i samtliga intervjusituationer. Eftersom vi genomförde 

intervjuerna tillsammans där en av oss i huvudsak ansvarade för att ställa frågor hade den andra 

möjligheten att iaktta intervjupersonens kroppsliga uttryck. Vi har även efter att intervjuerna 

genomförts diskuterat det vi iakttagit.  
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4.7. Generaliserbarhet 

 

Kan studiens resultat även beskriva andra föräldrars upplevelser? En kvalitativ studie är enligt 

Kvale (1997) svår att generalisera då varje intervjupersons upplevelse och berättelse är unik.  

 

I den här studien ingår fyra föräldrar, vilket innebär att vi inte kan generalisera deras upplevelser 

till andra föräldrar vars barn är beviljade insatsen personlig assistans. Syftet med vår studie är inte 

att generalisera en förälders upplevelse utan syftet är att skapa förståelse och kunskap om 

föräldrarnas upplevelser. Vi anser dock att det finns en möjlighet att andra föräldrar i liknande 

situationer skall kunna känna igen sig i vissa avseenden som framkommer genom vår studie.  

 

För att en studie skall kunna generaliseras skall urvalet ske slumpvis, vilket inte sker i en kvalitativ 

studie eftersom urvalet av intervjupersoner sker genom kriterier som har betydelse för 

forskningsfrågan.  

 

4.8. Etiska överväganden 

 

Vi är medvetna om att intervjusituationerna kan väcka tankar och känslor hos föräldrarna och vi 

försökte vara förberedda, om en sådan situation skulle uppstå. Vi har båda två en lång 

arbetslivserfarenhet där vi träffat människor i sorg. Vi anser att vi inte skulle ha svårigheter att 

hantera en sådan situation. Vi hade på förhand inga kunskaper om familjerna, omfattningen av 

funktionsnedsättningen hos barnet eller hur föräldrarna hanterat den eventuella sorgen. Eftersom 

vi inte hade den kunskapen utformades intervjuguidens frågor (bilaga 2) på ett sådant sätt att 

föräldrarna gavs möjligheten att kunna avgöra hur mycket och vad de ville delge oss av sin 

upplevelse. 

 

Inom kvalitativ forskningsmetod är det enligt Malterud (2009) av stor vikt att forskaren har en 

medvetenhet om att normer och värderingar är en stor del i mötet under en intervjusituation. 

Malterud menar även att forskaren skall beakta att det kan väckas minnen och känslor hos 

intervjupersonen, både under och efter intervjun. Särskilt viktigt är det att beakta då det är ett 

forskningsämne som kan upplevas som känsligt. Kvale (1997) menar att intervjupersonen kan, 

genom att få delge sina upplevelser och erfarenheter känna att deras berättelse även ger något 

meningsfullt för deras egen del.  

 

Forskaren skall enligt Vetenskapsrådet (2011) tillämpa de forskningsetiska principerna som gäller 

inom humanistisk– och samhällsvetenskaplig forskning. De fyra huvudkraven som forskaren skall 

följa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2011) att intervjupersonen skall informeras 

om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta intervjun då de önskar, 

utan att behöva ange orsak. Intervjupersonen skall även informeras om att de har möjlighet att ta 

del av studien då den är färdig. I den första kontakten per telefon informerade vi föräldrarna om 

studiens syfte samt att föräldrarna erbjöds att få hemskickat ett informationsbrev (bilaga 1) om de 

forskningsetiska principerna samt information om studiens syfte. Föräldrarna avböjde och ansåg 
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det tillräckligt att få ta del av den informationen under intervjutillfället. Innan intervjun 

påbörjades fick föräldrarna ta del av informationsbrevet och där lämnades våra kontaktuppgifter 

utifall föräldrarna skulle ha frågor och funderingar i efterhand.  

 

Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2011) att intervjupersonen själv har rätt att 

bestämma över sitt deltagande och under vilka premisser deltagandet skall ske. Forskaren skall 

säkerställa att samtycke ges av intervjupersonen och om intervjupersonen väljer att avbryta skall 

det inte medföra några negativa konsekvenser för dem. Det skall heller inte föreligga något 

beroendeförhållande mellan forskaren och intervjupersonen. Genom informationsbrevet 

informerades föräldrarna om ovanstående villkor för sitt deltagande. Föräldrarna fick skriftligen 

ge sitt samtycke på en samtyckesblankett. I urvalet av intervjupersoner såg vi till att vi inte hade 

någon personlig eller professionell relation till någon av föräldrarna eftersom vi ansåg att det 

skulle kunna påverka resultatet.  

 

Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2011) att intervjupersonernas 

personuppgifter inte skall röjas och att intervjupersonerna skall informeras om att forskaren 

omfattas av sekretess. Datamaterialet skall förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del 

av det samt att datamaterialet kasseras efter att arbetet är färdigställt. Det datamaterial vi inhämtat 

genom föräldrarnas medverkan har redovisats på ett sådant sätt att berättelserna inte skall kunna 

knytas till individen. Vi har gjort det genom att använda oss av fiktiva namn för barnen och att 

föräldrarna inte specificeras då könsfördelningen är ojämn. Vi har inte namngivit i vilken 

kommun föräldrarna är bosatta, utan vi har valt att benämna det som olika kommuner i 

Mellansverige. Föräldrarna har informerats om att vi omfattas av sekretess och att vi har förvarat 

allt datamaterial på ett sådant sätt att ingen obehörig skulle kunna ta del av det. Vi har även 

informerat föräldrarna om att när arbetet med studien är avslutad raderas inspelade ljudfiler samt 

att alla utskrifter kommer att förstöras.  

 

Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2011) att allt inhämtat datamaterial från 

intervjupersoner endast skall användas för studiens syfte. Datamaterialet får heller inte användas 

på ett sådant sätt att det kan påverka intervjupersonen på ett negativt sätt. Vi har informerat 

föräldrarna om att datamaterialet vi inhämtat genom intervjuerna endast kommer att användas i 

vår studie.  
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5. Resultat och analys 

 

I det här kapitlet kommer vi att presentera vad som framkommit genom intervjuerna med de fyra föräldrarna. 

Presentationen har vi delat upp utifrån föräldrars upplevelser av delaktighet, livskvalitet, tillit, oro, sorg och svåra 

frågor. Vi har valt att illustrera berättelserna genom att använda citat ur föräldrarnas berättelser för att skapa en 

mer levande känsla för läsaren.  

 

Vi har intervjuat fyra föräldrar vars barn är beviljade insatsen personlig assistans. Tre mammor 

och en pappa har deltagit i vår studie. Barnen som är beviljade insatsen personlig assistans är två 

tjejer och två killar. Assistansen för samtliga barn utförs av kommunala utförare. Samtliga 

föräldrar befinner sig i övre medelåldern och barnens åldrar ärr mellan 19 och 39 år, varav två av 

barnen går på gymnasium respektive Komvux. Samtliga föräldrar har en eftergymnasial 

utbildning. Tiden som barnen varit beviljade insatsen personlig assistans är mellan 7 och 19 år. 

Hälften av föräldrarna arbetar deltid som assistenter åt sina barn. Samtliga barn har en egen 

lägenhet och en av föräldrarna är assistent i barnets lägenhet. En annan av föräldrarna utförde 

assistansen för sitt barn i föräldrahemmet. De två andra som inte var assistenter till sina barn 

hade sina barn hos sig varannan respektive var tredje helg. 

 

Eftersom det endast är en pappa som deltar i studien har vi har valt att inte specificera 

föräldrarna. Skälet till det är att vi inte vill att pappan skall känna sig utpekad i vår studie. 

Eftersom det var en jämn könsfördelning hos barnen har vi valt att benämna dem med fiktiva 

namn.    

 

5.1. Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning 

 

Barnen i vår studie har en omfattande funktionsnedsättning och har därmed svårigheter att 

uttrycka sina behov. De människor som har en omfattande funktionsnedsättning skall företrädas 

av god man (Evelius, 2006). Enligt Föräldrabalken 11 kap. 4 § (SFS 1949:381) skall de personer 

som har behov av att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för person ha rätt till att 

företrädas av god man. Föräldrarna i den här studien har barn som är över 18 år. Föräldrarna 

upplever att deras föräldraansvar kvarstått trots att barnet fyllt 18 år. Det beror på att den 

omfattande funktionsnedsättningen har medfört att barnens förmåga och utveckling inte varit 

likställd med barnets kronologiska ålder. Föräldrarna uppgav att de har ett större föräldraansvar i 

jämförelse med föräldrar till barn utan funktionsnedsättning. Föräldraskapet innebär inte bara att 

vara mamma eller pappa utan även god man, vilket innefattar att sörja för person, ha ansvar för 

barnens ekonomi och att föräldrarna skall vara behjälpliga i kontakter med myndigheter. En av 

föräldrarna uttrycker det så här: ”Jag som mamma är ju god man och då har jag ett ansvar, att se till att 

Annika har aktiviteter. Jag sörjer ju för person både som mamma och god man. Det är ju två olika stolar 

egentligen.”  

 

I den här studien har barnen en omfattande funktionsnedsättning, vilket innebär att föräldrarna 

känner ett stort ansvar för att deras barn skall ha det bra. Jarkman (1996) menar att föräldrar till 

barn med funktionsnedsättning har ett stort ansvar när det gäller att se till sina barns rättigheter 
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och att det är en påfrestning för föräldrarna att ständigt behöva påtala barnets behov. I vår studie 

framkom att föräldrarna upplever att de har fått slagits för sina barns rättigheter, framförallt 

gentemot handläggare på Försäkringskassan. De har haft ett flertal möten för att nå den 

assistansnivå som barnen har idag. Föräldrarna berättade att de var tvungna att vara aktiva hela 

tiden för att påvisa barnens behov och rättigheter. Trots att barnen idag har det bra genom sina 

assistenter så upplever föräldrarna att det fortfarande krävdes tid och engagemang från 

föräldrarna. En av föräldrarna uttrycker att: ”Vi håller tummarna för att det skall kunna fortsätta att 

vara den goda assistans som det är idag. Men vi vet också att det krävs av oss föräldrar hela tiden, att vi måste 

vara på tårna och vaka över vår sons rättigheter hela tiden.”  

 

Nordgren m.fl. (1988) menar att föräldrar upplever det ansträngande att behöva påtala de 

svårigheter deras barn har. Nordgren m.fl. menar även att föräldrar till barn med 

funktionsnedsättning oftare får fatta beslut jämfört med föräldrar som inte hade barn med 

funktionsnedsättning, vilket av föräldrarna kan upplevas som påfrestande. Det kan gälla beslut 

som rör barnets omvårdnadsbehov eller vilken insats föräldrarna skall ansöka om. I vår studie 

framkom att föräldrarna upplever det som omständigt vid omprövningar av insatsen då de måste 

inhämta läkarutlåtande och läkarintyg. En förälder uttryckte det som att: ”… det är så mycket grejer 

som… man skall röra i allt, allting”. Vad som även framkom i vår studie var att om barnet har stora 

svårigheter i sin livsföring och där det klart framgår att barnet har ett stort omvårdnadsbehov, 

behöver inte föräldrarna i lika stor utsträckning strida för sina barns rättigheter. 

Försäkringskassan skall i sin bedömning ta hänsyn till vad som är ett normalt föräldraansvar och 

vad som krävs extra av föräldrar till ett barn med en omfattande funktionsnedsättning (Dehlin, 

1997). 

 

Utformningen av rättighetslagstiftningen LSS grundades på människovärdesprinciper som 

självbestämmande, delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet. Larsson (2008) menar att genom 

insatsen personlig assistans infrias de här principerna för att kunna leva så likt andra som möjligt. 

Enligt Jarkman (1996) har föräldrar till barn med funktionsnedsättning ett stort egenansvar till att 

ta del av information och kunskap som ekonomi, boende, hjälpmedel och insatser. Jarkman 

menar att det är en påfrestning för familjesituationen där föräldrarna ständigt behöver påtala de 

svårigheter som barnet har för att klara vardagen. I vår studie framkommer att kampen om att 

bevaka sina barns rättigheter och vikten av det, kan förstås genom betydelsen av mellanmänskliga 

relationer och relationen mellan samhället och människan. Enligt Schjödt och Egeland (1994) kan 

man genom systemteori skapa sig en förståelse för mänskliga problem genom att se på 

interaktionen mellan människor och mellan samhälle och människa. Möller och Nyman (2003) 

menar att familjerna inte endast påverkas av händelser och yttre påverkan utan även av hur 

händelserna hanteras av systemet. Föräldrarna i den här studien berättade att myndigheters beslut 

är av stor vikt för familjesituationen.  

 

Föräldrarna i den här studien upplever att de behöver fatta beslut i större utsträckning jämfört 

med föräldrar till barn utan omfattande funktionsnedsättning. I studien framkommer att det 

ansvar som en förälder annars kan släppa på då barnet når vuxenåldern alltid kommer att finnas 

kvar för en förälder med ett barn som har en omfattande funktionsnedsättning. En förälder 

uttrycker det så här: ”… om jag hade en trettioåring hade jag inte fattat något beslut, så blir det ju faktiskt.” 
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I studien framkommer att personlighet, yrke och utbildning har betydelse avseende föräldrarnas 

möjlighet att påverka sina barns rättigheter och livssituation. Den föräldern som tidigare arbetat 

inom handikappomsorgen upplevde sig kunna påverka sitt barns livssituation i större 

utsträckning jämfört med de föräldrar som inte är insatta i den verksamheten. Det finns föräldrar 

som inte har den kunskapen och inte vet vilka vägar de skall gå eller vad de har rätt att kräva. 

Föräldrarnas möjlighet att påverka beror mycket på hur de kan prata för sig, hur de kan skriva 

och hur långt de orkar driva processen. En förälder uttryckte att: ”Ingen av oss föräldrar har varit 

buskablyg”, vilket föräldern härleder till sin yrkesroll. 

 

Förutom föräldraskapet är två av föräldrarna anställda som assistenter till sina barn och två 

föräldrar övertog assistenternas arbetsuppgifter då barnen är hemma i föräldrahemmet varannan 

respektive var tredje helg. Föräldrarna upplevde sig inte som assistenter, utan endast som 

föräldrar. En förälders upplevelse är att: ”Jag känner mig som mamma hela tiden, det är ingen skillnad…” 

och en annan förälder uttryckte det som: ”… men då är jag bara mamma, inte assistent”.  Barnen i den 

här studien är beviljade insatsen personlig assistans i stor omfattning, vilket har medfört att 

föräldrarna kunnat förvärvsarbeta. Nordgren m.fl. (1988) menar att omfattningen av insatsen 

personlig assistans har betydelse för i vilken omfattning föräldrarna kan förvärvsarbeta. 

 

Föräldrarnas berättelser belyser ett väl fungerande öppet system där utvecklingsmöjlighet finns. 

Föräldrarnas förvärvsarbete tillåter att de i viss utsträckning kan vara assistenter till sina barn. 

Genom insatsen personlig assistans kan föräldrarna förvärvsarbeta i den utsträckning de önskar. 

Schjödt och Egeland (1994) menar att genom att systemet är öppet sker en interaktion mellan alla 

delar i systemet och därmed skapar utvecklingsmöjligheter.  

 

5.2. Delaktighet genom personlig assistans 

 

I studien framkommer vikten av delaktighet för barn med en omfattande funktionsnedsättning 

och att just insatsen personlig assistans främjar möjligheten till delaktighet. Föräldrarna anser 

dock att delaktigheten påverkas utifrån barnets förmåga med hänsyn till funktionsnedsättningens 

omfattning. En förälder uttrycker att: ”… assistenterna kan ju inte hitta på hela tiden, de skall ju vara 

hans armar och ben bara.”  

 

Barnens möjlighet till delaktighet påverkas av den fysiska och psykiska tillgängligheten i 

samhället. Föräldrarna ansåg att tillgängligheten i samhället har stora brister, vilket medför att 

barnens möjligheter till delaktighet inskränks. Enligt Möller och Nyman (2003) påverkas individer 

och familjer av samhällets struktur. Av föräldrarnas berättelser framkom att begränsningen i 

delaktigheten avser samhället och har inte någon koppling till insatsen personlig assistans. 

Begränsningarna avseende tillgänglighet i samhället avser till exempel tåg, idrottsplatser och 

färdtjänst. Enligt Mossler och Printz (2006) är tillgänglighet en förutsättning för att människor 

med funktionsnedsättning skall kunna vara delaktiga i samhället. Så här uttryckte en förälder sina 

tankar om delaktighet för sitt barn: ”… det är bara en dröm, en vision som kanske finns, en önskedröm. 

Den jämlikheten den finns inte.”  
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Genom föräldrarnas berättelser har det framkommit vikten av att barn med omfattande 

funktionsnedsättning skall ges möjlighet att leva som andra barn. Artikel 2 i Barnkonventionen 

innebär att barn med funktionsnedsättning inte får diskrimineras och att alla barn skall ha lika 

värde (Melin, 2004). Behovet av att leva som andra kvarstår även i vuxen ålder och föräldrarna 

upplever att genom insatsen personlig assistans ges barnen den möjligheten, vilket inte skulle ges 

om barnen bodde på en gruppbostad.  

 

På en gruppbostad kan inte föräldrarna påverka barnens situation i så stor utsträckning som de 

kan genom insatsen personlig assistans. Gruppbostäder upplevs som förvaringsplatser där 

människor med omfattande funktionsnedsättning inte ges möjlighet att ta del av samhället. En 

förälder berättade att när dottern bodde på en gruppbostad kom hon inte ut eftersom det inte 

fanns personal avsatt för det. Dottern fick inte gå på aktiviteter och var inte delaktig i samhället. 

Föräldern berättade att: ”på en gruppbostad har de inte tiden, man sitter själv och är ensam… man får ju 

vara ensam längre stunder… ja, det kan vara timmar man sitter själv då…” 

 

Enligt Larsson (2008) uppnås jämlikhet och delaktighet för människor med funktionsnedsättning 

genom att de skulle ges möjlighet till att bo självständigt, kunna leva i gemenskap med andra och 

kunna arbeta som andra. I vår studie framkommer att genom assistenterna ges barnen möjlighet 

att gå på konserter, hockeymatcher, bada, resa, gå på teater, bio eller gå på staden och fika eller 

äta mat. Föräldrarnas upplevelser illustrerar att personlig assistans främjar levnadsvillkor och 

delaktighet, vilket är en förutsättning för att uppnå jämlikhet för människor med 

funktionsnedsättning (jfr. Bergstrand, 2011). Jämlikhet kan enligt Blennberger (2005) beskrivas 

som en god bild av egenvärde utifrån samhällets resurser. Så här beskriver en förälder sin 

upplevelse av gruppbostäder: ”… gruppbostad tror jag inte alls på, för de har flyttat ut dem i en lägenhet och 

de är fullständigt ensamma, de sitter och ser på video och äter chips och har inga sociala kontakter, det är grymt 

tycker jag.”  

 

5.3. Livskvalitet och personlig assistans 

 

Genom föräldrarnas berättelser framkommer att utifrån barnens förutsättningar möjliggör 

insatsen personlig assistans en god livskvalitet. Upplevelsen av livskvalitet är individuell och kan 

beskrivas som vikten av vad som är betydelsefullt i livet. Livskvalitet utgår från individens egen 

känsla och upplevelse (Sjödén, 1988 refererad i Gardelli, 2004). En förälder berättade dock om 

vikten av samhällets resurser för att möjliggöra en god livskvalitet för barnet. Föräldern beskrev 

livskvalitet utifrån att få omsorg, att bli sedd, få ta del av samhället och att som vuxen kunna få ha 

ett eget boende. Livskvalitet kan även vara att få vara ifred och lyssna på musik. Genom 

assistenterna får barnen sina behov tillgodosedda och enligt Ekensteen (2006) skall insatsen 

personlig assistans täcka individens behov samt att assistansen skall vara personligt utformad. 

 

Genom personlig assistans blir barnen sedda, vilket barnen uppskattar. Föräldrarna upplever att 

det sociala nätverket har stor betydelse avseende livskvalitet. Föräldrarna anser att barn med 

omfattande funktionsnedsättningar som inte har ett socialt nätverk lever ett ganska ensamt liv. 

Enligt systemteori är människors interaktion av betydelse där det centrala är mellanmänskliga 

relationer (Schjödt & Egeland, 1994). Resultat i vår studie visar att barnen får en god livskvalitet 
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genom insatsen personlig assistans. En förälder uttrycker det så här: ”Jag är jättenöjd med assistans 

och något annat kan man inte önska sig, det är ju fantastiskt att få det här… han har ett väldigt rikt liv, bäst av 

alla”.   

 

I vår studie framkommer att för barn med en omfattande funktionsnedsättning är insatsen 

personlig assistans den insats som på bästa sätt kan tillgodose barnens behov, vilket genererar för 

barnen en god livskvalitet. Enligt Blennberger (2007) innebär livskvalitet ett egenvärde utifrån 

individens egen uppfattning och hur individen uppfattar vad som är livskvalitet beror på 

individens livssituation och livserfarenheter. Föräldrarna beskrev livskvalitet utifrån barnens 

funktionsnedsättning och menar att barnen har det så gott de kan utifrån sina förutsättningar. 

Öquist (2003) menar att det är en process, och genom systemteori kan fokus läggas på individens 

förmåga att finna vägar till förändring i sin livssituation. Öquist menar att människan kalibrerar, 

vilket innebär att människan sorterar vad som är relevant och därmed skaffar sig strategier för att 

hantera vissa situationer.  

 

5.4. Delaktighet och livskvalitet genom kommunernas handikappolitik 

 

Genom vår studie framkom att tillgängligheten i samhället är mycket bristfällig, vilket innebär att 

delaktigheten för barnen inskränks. En förälder ansåg att omfattningen av assistanstimmar 

påverkas av samhällsekonomin, vilket innebär att föräldrarna fått kämpa för att ha kvar den 

assistansnivå barnet tidigare haft. Larsson (2008) menar att det är en svaghet i LSS och att lagen 

inskränks vid svag samhällsekonomi. Föräldern i vår studie menar att samhällets ekonomi och de 

politiska målen påverkar specialskolors existens, vilket föräldern anser vara en bra skolform då de 

har specialkompetens. Specialskolor finns för barn med omfattande funktionshinder för att deras 

behov skall bli tillgodosedda på bästa sätt. Artikel 3 i barnkonventionen innebär att barnets bästa 

skall tillgodoses av verksamheter och lagstiftningar som har till uppgift att skydda eller vårda 

barn. Artikel 6 innebär att barn har rätt att utvecklas i sin egen takt och utefter sina egna 

förutsättningar (Melin, 2004). En förälder uttryckte: ”Om man jämför med många andra länder, så har 

vi det fantastiskt bra.”  

 

Larsson (2008) menar att människor med funktionsnedsättning särbehandlas och därmed anser 

hon att de diskrimineras. I vår studie framkommer dock att det visat sig inte fungera så bra då 

barn med omfattande funktionsnedsättning varit integrerade i vanlig klass. Barn med omfattande 

funktionsnedsättning som integreras i vanlig klass medför enligt vår studie att barnet inte kan 

tillgodogöra sig kunskapen på grund av att andra barn utan funktionsnedsättning växter ifrån och 

utvecklas i en snabbare takt. En förälder berättar:”… det är ju fruktansvärt att känna sig sämst varje 

dag, jag klarar inte detta, jag tror inte det stärker självkänslan. Barnen har ingen att identifiera sig med”. 

Förälderns berättelse illustrerar det som Schaller (1993) beskriver, att ett barn med 

funktionsnedsättning granskas av klasskompisar och kamrater. Det funktionsnedsatta barnet 

upplever att deras förmågor inte är likställda med de andra barnens, vilket leder till att barnet med 

funktionsnedsättning kan uppleva sig odugligt. Enligt Stenhammar (2006) främjar insatsen 

personlig assistans barnets självständighet och delaktighet samt att barnet ges möjlighet till 

gemenskap med jämnåriga utan att behöva ha sin förälder närvarande.  
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Föräldrarna upplever att delaktighet och livskvalitet lättare uppnås för barn i låg ålder. 

Föräldrarna anser att då barnen uppnått vuxen ålder tydliggörs vissa brister i samhället. En av 

bristerna som framkom genom vår studie är dåligt utbud av daglig verksamhet. Daglig 

verksamhet är en sysselsättning efter gymnasietiden för människor med omfattande 

funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning innebär 

att de diskrimineras av samhället (SOU 2009:36). Deltagande, tillgänglighet och icke-

diskriminering är tre centrala principer avseende rättigheter för människor med 

funktionsnedsättning. En förälder uppgav dock att daglig verksamhet var en mycket väl 

fungerande sysselsättning för sonen. 

 

I studien visade det sig att en del av föräldrarna ansåg att det var en fördel med att bo i en 

mellanstor stad eftersom små orter hade dåligt med resurser och att i stora städer är det många 

som skall dela på resurserna. Föräldrarna ansåg att det leder till att många människor med 

funktionsnedsättningar missgynnas. En förälder säger: ”… det skall vara lika för alla, men…”  

Föräldern upplever att det nästan inte finns någonting i samhället som är specialgjort för 

människor, som föräldern benämner, har ett multihandikapp. 

 

Ershammar (2006) menar att människor med funktionsnedsättning skall ges möjlighet till 

inflytande i sin dagliga livssituation och till sina medborgerliga rättigheter i samhället. 

Föräldrarna i vår studie anser att det är ojämlikt avseende möjligheten till att resa och hitta på 

spontana utflykter. Föräldrarna berättade att det krävs planering i god tid för att hitta boende som 

är anpassade för människor med funktionsnedsättning, vilket innebär att familjen inte kan åka på 

sistaminutenresor, utan får alltid betala fullpris. Föräldrarna berättar att det även krävs planering 

för transporter eftersom barnen är i behov av färdtjänsttransport. En förälder upplevde att besök 

på teater och biograf är begränsad eftersom det endast finns ett par platser som är avsedda för 

rullstolar. Det framkom även att tillgängligheten är begränsad när det gäller transporter så som 

tåg och färdtjänst. Viktiga aspekter avseende möjligheten till delaktighet och god livskvalitet är 

individens sociala nätverk, samhällets utbud och individens möjlighet till självbestämmande. 

Ovanstående aspekter är enligt Möller och Nyman (2003) centrala inom ett systemteoretiskt 

perspektiv för att få en samlad bild av en individs upplevelse och livssituation.  Livskvalitet är en 

individuell upplevelse av vad som är viktigt och betydelsefullt i livet. Föräldrarnas berättelser 

skildrar vad deras barn upplever som viktigt för att uppnå en god livskvalitet. Utgångspunkten för 

att mäta livskvalitet skall utgå från individens egen känsla och upplevelse (Sjödén, 1988 refererad i 

Gardelli, 2004).   

 

5.5. Föräldrars upplevelse av tillit, oro och sorg 

 

De föräldrar vi intervjuat har på ett eller annat sätt uttryckt tillit, oro och sorg. Föräldrarna 

berättade att de kände tillit till assistenterna, men ville ändå ha kvar ett visst ansvar för att se till 

att allt fungerade. Assistenterna kontaktar oftast föräldrarna om saker som rör deras barn. Ibland 

upplevdes det dock en viss oro när assistenterna tog kontakt, men det var då oftast om saker som 

var av allvarligare art. Föräldrarna var tacksamma över att det varit samma personalgrupp i flera 

års tid, vilket har medfört att de lärt känna varandra väl. Föräldrarna kände även tillit till 

enhetschefen för personlig assistans som ansågs ha god förmåga att tillsätta assistenter som 
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passar bra in i arbetsgruppen. Assistentgruppen har roligt tillsammans och trivs bra ihop. 

Föräldrarna upplever att kontinuiteten är hög hos assistenterna där omsättning av personal varit 

låg. Samtliga barn har haft samma assistentgrupp under många år. Assistans skall uppnå 

kontinuitet och tillit, vilket innebär att insatsen skall utföras av ett begränsat antal assistenter 

(Bergstrand, 2011). Larsson (2008) menar dock att yrkeskategorin personlig assistans är ett 

genomgångsyrke. Det Larsson menar kan vi inte styrka med den här studien, eftersom 

föräldrarna upplever att barnen haft sina assistenter under lång tid. Tilliten till assistenter och 

enhetschefer har växt fram efter hand och har lett till att föräldrarna upplever att de kan överlåta 

mer och mer ansvar, vilket innebär att föräldrarna ges möjlighet att träda lite tillbaka i vissa 

avseenden. 

 

Föräldrarna i den här studien uttryckte en viss oro kring barnens livssituation. Det visade sig vara 

oro kring att barnet blev bortglömd under den tid på dygnet som föräldern inte var närvarande 

och barnet hade dubbelassistans. Föräldern uttryckte sig såhär:”… klart man funderar ibland. Vad 

händer innanför väggarna… den tanken kan faktiskt gnaga i mig ibland”. En annan sorts oro som 

framkom var hur den ekonomiska situationen kring barnet skulle se ut när barnet gått ut 

gymnasiet. 

 

Jarkman (1996) menar att det är viktigt att föräldrarnas sociala nätverk upprätthåller kontakten 

med familjen, då familjen själv tidvis saknar kraft och engagemang. I vår studie framkommer att 

en del föräldrar upplever att de lever ett inrutat och styrt liv och därmed känner sig begränsade till 

att delta i sociala tillställningar. En förälder berättar: ”Vi lever ju ett väldigt vart annat helgliv”. Enligt 

Stenhammar (2006) ser föräldraskapet annorlunda ut för föräldrar till ett barn med 

funktionsnedsättning och upplevelserna kan variera beroende på funktionsnedsättningens 

omfattning och vilka konsekvenser den medför. Upplevelsen har även betydelse av föräldrarnas 

förväntningar på barnet och i hur stor utsträckning de kan införlivas. I vår studie har sorgen 

uttryckts på olika sätt av föräldrarna.  

 

Sorgen över när barnet förvärvade sin skada beskrivs som chockartad och fruktansvärd. Det tar 

lång tid att anpassa sig ifrån att ha ett barn som springer och rör sig till att få ett barn som inte 

kan någonting. Leksaker som barnet tidigare lekt med stod orörda, men samtidigt ansåg 

föräldrarna att det var viktigt att se framåt och se det positiva i livet. Föräldrarna uttalade även 

sorg över att barnen inte kan uppnå full jämlikhet och delaktighet i samhället där en förälder 

uttryckte det så här: ”Han har förlorat allt så han skulle behöva allt, så är det egentligen. Egentligen skulle 

man vilja att allt varit annorlunda ändå.”   

 

5.6. Sammanfattning av resultat och analys 

 

Syftet med vår studie är att belysa ett föräldraperspektiv på barns delaktighet och livskvalitet 

genom personlig assistans. Resultatet av vår studie visar att genom insatsen personlig assistans ges 

barn med omfattande funktionsnedsättning möjlighet till delaktighet och en god livskvalitet. Det 

har dock visat sig att det finns brister avseende tillgängligheten i samhället. De brister som har 

framkommit avser exempelvis begränsningar på transportmedel, idrottsplatser och kulturella 

tillställningar. De här bristerna har medfört begränsad delaktighet för människor med omfattande 
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funktionsnedsättning och som i sin tur inskränkt på livskvaliteten. Föräldrarna anser att 

kontinuiteten är hög eftersom barnen haft samma assistenter under lång tid, vilket resulterat i att 

föräldrarna kände tillit till assistenterna. 

 

Föräldrarna har på ett eller annat sätt gett uttryck för att insatsen personlig assistans förändrat 

barnens livssituation och delaktighet i samhället. Assistansen har medfört att barnen har 

utvecklats samt att de ges möjlighet att leva ett liv likt andra. Assistansen har bidragit till att 

barnen getts möjlighet att skapa sig ett eget hem då de nått vuxenåldern. 

 

Resultatet har visat att föräldrarna anser att deras föräldraansvar kvarstått i större utsträckning 

trots att barnen fyllt 18 år, jämfört med de föräldrar som har barn utan funktionsnedsättning. Det 

utökade föräldraansvaret innebär inte bara att vara förälder utan även god man. Det utökade 

föräldraansvaret innebär även att föräldrarna får bevaka sina barns rättigheter för att se till att 

behålla den goda assistans barnen har idag. Föräldrarnas upplevelse är att personlighet, yrke och 

utbildning hade betydelse avseende deras möjligheter att påverka sina barns rättigheter och 

livssituation.  

 

Föräldrarna har på ett eller annat sätt uttryckt att de upplever tillit, oro och sorg. Tilliten 

föräldrarna uttryckt är till assistenterna och enhetschefer. Föräldrarna upplevde att det varit en 

process där tilliten växt fram med tiden, vilket i sin tur medfört att föräldrarna till viss del kunnat 

överlåta ansvaret och därmed hålla sig mer i bakgrunden. Den oro föräldrarna uttryckte skiljer sig 

åt. Den oro som framkom var att assistenterna inte har barnet i fokus hela tiden och kunde 

därmed bli bortglömt. En viss oro avsåg också den ekonomiska biten kring barnet, att barnet blev 

sjukt eller att barnet inte skulle få behålla den goda assistans barnet har idag. Även föräldrarnas 

sorg uttryckte sig på olika sätt. En sorg som framkom var över när barnet förvärvade sin 

funktionsnedsättning och att det tog lång tid att anpassa sig till den nya livssituationen. En 

gemensam sorg föräldrarna upplevde var att de ansåg att full jämlikhet och delaktighet inte går att 

uppnå för deras barn.  
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6. Diskussion 

 

I det här kapitlet kommer vi att diskutera och reflektera kring val av metod och teori. Diskussionen och 

reflektionen kommer även att ske utifrån resultatet av föräldrarnas upplevelser, tidigare forskning, systemteori 

samt begreppen delaktighet och livskvalitet. 

 

6.1. Val av metod och teori 

 

En kvalitativ metod i form av individuella intervjuer har gett oss föräldrars unika berättelser och 

upplevelser om insatsen personlig assistans. Genom att vi valde att genomföra individuella 

intervjuer har föräldrarna kunnat ge oss en specifik och unik berättelse om sina upplevelser av 

delaktighet och livskvalitet för sina barn. Vi anser att frågeställningarna gav föräldrarna möjlighet 

till att ge beskrivande svar om sin upplevelse och föräldrarna kunde själva välja hur mycket och 

vad de ville delge oss. Trots att varje förälders upplevelse är unik kan vi utifrån resultatet av 

intervjuerna se att upplevelserna hos de fyra föräldrarna ändå är ganska likartade.  

 

Urvalet av intervjupersoner till vår studie skedde med hjälp av enhetschefer inom 

handikappomsorgen. Vi anser att det kan ha haft en viss betydelse för resultatet i vår studie. Det 

finns en risk att enhetscheferna kontaktade de föräldrar som de ansåg hade bra erfarenheter av 

insatsen personlig assistans. Utfallet av urvalet till vår studie blev föräldrar som är vana att 

påverka sina barns livssituation. Under intervjuerna framkom att föräldrarna är engagerade i 

handikapporganisationer och att de genom sina erfarenheter skaffat sig goda kunskaper till att 

uttrycka sig i tal och skrift. Vi anser att det kan ha haft en viss betydelse för studiens resultat. Med 

det menar vi att föräldrarnas goda förmåga att uttrycka sina upplevelser har gett oss ett rikt 

material där föräldrarna kunnat beskriva sina upplevelser ur flera infallsvinklar som mynnat ut i 

en helhetsbild av delaktighet och livskvalitet för deras barn.  

 

Genom att vi använt oss av en narrativ ansats har vi kunnat belysa föräldrars upplevelser över tid, 

vilket innebär att vi har kunnat belysa hur insatsen personlig assistans påverkat barnens 

livssituation samt hur personlig assistans främjat delaktighet och livskvalitet för barnen. Vi anser 

dock att det finns en nackdel med en narrativ ansats avseende upplevelser. Med det menar vi att 

det kan vara en svårighet för föräldrarna att minnas upplevelser som sträcker sig lång bak i tiden. 

Genom att vi använt oss av ett holistiskt perspektiv i vår studie har vi kunnat skapa oss en 

helhetsbild av föräldrarnas upplevelser, vilket avser delaktighet och livskvalitet för barnen. Patel 

och Davidson (2003) menar att det inte är delarna i sig som är viktiga i berättelsen utan det 

centrala är helhetsbilden. Resultatet visar att det centrala i föräldrarnas berättelser avser 

delaktighet, jämlikhet, tillgänglighet och självbestämmande. Föräldrarna upplever dock att det 

brister där barnen inte kan uppnå den delaktighet och jämlikhet. Den samlade upplevelsen som 

föräldrarna ändå ger oss är att deras barn trots allt uppnår en god livskvalitet genom insatsen 

personlig assistans. 

 

Genom att vi tagit del av tidigare forskning, lagstiftning och föräldrarnas upplevelser har vi 

uppmärksammat betydelsen av ett väl fungerande system. Personlig assistans är en insats genom 

rättighetslagstiftningen LSS, upplevelsen av insatsen sker utifrån individens perspektiv, människor 
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hanterar situationer på olika sätt och kommunernas handikappolitik skiljer sig åt. Genom 

systemteori har vi kunnat förstå vikten av att de olika delarna i systemet måste samverka. Vår 

studie visar att föräldrarna upplever vissa brister avseende jämlikhet och delaktighet för sina barn. 

Föräldrarna upplever dock att bristerna inte beror på insatsen personlig assistans utan på grund 

av omfattningen av barnets funktionsnedsättning samt kommunernas handikappolitik. 

 

Förutom systemteori valde vi att använda begreppen delaktighet och livskvalitet eftersom de är 

centrala i både barnkonventionen och LSS. Begreppen är även centrala i föräldrarnas berättelser 

och var därför bra att ha som utgångspunkter i vår analys av resultatet.  

 

6.2. Delaktighet och livskvalitet genom insatsen personlig assistans 

 

Resultatet i vår studie visar att föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättningar har 

fortsatt föräldraansvar i större utsträckning efter det att barnet fyllt 18 år. Genom föräldrarnas 

berättelser framkommer att de måste fatta beslut i större utsträckning jämfört med föräldrar till 

barn utan funktionsnedsättning, vilket även Nordgren m.fl. (1988) har studerat. Det här resultatet 

stärker vår förförståelse om att föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättning måste 

fatta beslut i större utsträckning än föräldrar till barn utan funktionsnedsättning.  

 

Enligt Nordgren m.fl. (1988) har föräldrar till barn med funktionsnedsättning svårigheter att se 

hur deras barn skiljer sig från barn utan funktionsnedsättning. Föräldrarna i vår studie har inte 

uttryckt att de har svårigheter i att belysa barnens behov. Föräldrarna i den här studien berättar 

vikten av att kämpa för sina barns rättigheter men de upplever att det ständiga beslutsfattandet 

kan vara påfrestande samt att det är tidskrävande, vilket även Jarkman (1996) menar.  

 

Vår förförståelse var att föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättning har svårigheter 

att lämna över ansvaret för sitt barn till assistenterna. I studien framkommer att föräldrarna har 

tillit till assistenterna men känner ändå att de vill ha kvar ansvaret till viss del och det största 

ansvaret de anser sig ha är att se till att deras barn får en god livskvalitet. Jarkman (1996) menar 

att en förutsättning för att barnens behov på bästa sätt skall kunna tillfredsställas är att 

föräldrarna är delaktiga i beslutsprocessen. Efter att vi genomfört samtliga intervjuer reflekterade 

vi över att det på ett tydligt sätt framkommer från föräldrarna att deras personlighet, yrke och 

utbildning har betydelse för deras möjlighet att påverka sina barns rättigheter och sina barns 

möjligheter till att få en god livskvalitet. Vi kom till insikt med att föräldrarnas möjlighet till 

påverkan har stor betydelse för utfallet av insatsen avseende personlig assistans. Eftersom LSS är 

en rättighetslag som är utformad för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning ett liv 

likt andra anser vi att det är fel att personlighet, utbildning och yrke inte skall ha någon betydelse 

för utfallet av insats.  

 

Mossler och Printz (2006) menar att tillgänglighet är en förutsättning för att människor med 

funktionsnedsättning skall få möjlighet till att vara delaktiga i samhället. Föräldrarna berättar att 

genom personlig assistans ges barnen möjlighet till delaktighet. Det som inskränker barnens 

möjlighet till delaktighet är den bristande tillgängligheten i samhället. Föräldrarna anser att 

insatsen personlig assistans är den bästa insatsen som möjliggör delaktighet och livskvalitet för 
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deras barn. Även Stenhammar (2006) menar att personlig assistans ökar möjligheten till 

delaktighet för barn med omfattande funktionsnedsättning. Det är vanligt att skapa sig ett eget 

hem i vuxen ålder, vilket möjliggörs för människor med omfattande funktionsnedsättning genom 

personlig assistans. Genom sin studie menar Larsson (2008) att just genom insatsen personlig 

assistans ges människor med funktionsnedsättning lika möjligheter att kunna leva som andra.  

 

Livskvalitet är en individuell upplevelse av vad som är av betydelse i livet (Sjödén, 1988 refererad 

i Gardelli, 2004). De upplevelser som vi fått tagit del av upplevelser ur ett föräldraperspektiv och 

vad föräldrarna anser är livskvalitet för sina barn. Barnen i vår studie har en omfattande 

funktionsnedsättning och har därmed svårigheter att fullt ut på egen hand uttrycka sina behov 

och önskemål. Larsson (2008) menar att det här är en svaghet i rättighetslagstiftningen, eftersom 

självbestämmande är en central aspekt i LSS. Enligt artikel 12 i barnkonventionen har alla barn 

rätt att få uttrycka sin önskan, med hänsyn till barnets ålder och mognad (Melin, 2004). Vi anser 

att det är en svårighet att kunna tillgodose självbestämmande hos ett barn med en omfattande 

funktionsnedsättning eftersom barnen inte uppnått den mognad som barnet skall ha uppnått 

avseende den kronologiska åldern. I studien visar föräldrarna att de kämpar för sina barn för att 

de skall kunna uppnå både delaktighet och en god livskvalitet. Vi anser att då ett barn inte själv 

kan uttrycka sina behov och önskemål, är föräldern den som står barnet närmast och därmed på 

bästa sätt kan företräda barnet.  

 

Föräldrarna berättar om tilliten till assistenterna och att assistenterna har en god flexibilitet i sitt 

arbete, vilket innebär att assistenterna anpassar aktiviteter utifrån barnens behov och önskemål.  

Vår förförståelse var att föräldrarna skulle känna bitterhet över familjens livssituation, vilket vi 

delvis kan styrka genom föräldrarnas berättelser om bristande tillgänglighet för sina barn i 

samhället. Trots det berättade föräldrarna om en acceptans för sin och sina barns livssituation. 

Föräldrarna utgår från barnens förutsättningar med hänsyn till den omfattande 

funktionsnedsättning barnen har och föräldrarna anser att barnen inte kan integreras fullt ut i 

samhället. Vi anser att utifrån föräldrarnas berättelser upplever de att barnen genom insatsen 

personlig assistans integreras i samhället utifrån sina egna förutsättningar. Insatsen personlig 

assistans skall vara personligt utformad och täcka individens behov (Ekensteen, 2006). Vi anser 

ett det är av stor vikt att assistansen är personligt utformad och föräldrarna i vår studie berättar 

om vikten av att assistenterna gör saker som passar för barnet och att föräldrarna känner tillit till 

assistenterna. Larsson (2008) menar att assistansyrket är ett genomgångsyrke vilket innebär att 

kontinuiteten är låg. Genom vår studie kan vi belysa en annan bild då föräldrarna berättar om att 

deras barn haft samma assistenter under många år, vilket medför en trygghet för både barnen och 

föräldrarna. 

 

6.3. Förslag till vidare forskning 

 

Vår studie har belyst ett föräldraperspektiv på barns delaktighet och livskvalitet genom personlig 

assistans. Genom studien har vår nyfikenhet väckts om hur föräldrarna lärt sig hantera sorgen 

och om sorgen påverkar upplevelsen av insatsen personlig assistans. Vårt förslag till vidare 

forskning är att studera föräldrars möjlighet att hantera sorg, vars barn har en omfattande 

funktionsnedsättning.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Information till dig som medverkar i vår forskningsstudie 

 

Vi är två socionomstudenter vid Karlstads universitet som skall skriva en C-uppsats. Syftet är att 

belysa hur rättighetslagstiftningen LSS och insatsen personlig assistans upplevs i praktiken. 

 

Vi har genom kurslitteratur och tidigare forskning tagit del av kunskap om hur LSS och insatsen 

personlig assistans har arbetats fram och dess syfte. Genom att intervjua dig som förälder kan vi 

få möjlighet att lyfta fram din upplevelse av insatsen personlig assistans. Din medverkan kommer 

att ge oss kunskap om upplevelsen som vi inte kan belysa genom litteratur och tidigare forskning. 

 

Forskning inom socialt arbete skall följa forskningsetiska principer, vilket innebär att du som 

deltar i studien har ett individskydd och att vi som genomför studien måste uppfylla vissa krav. 

De forskningsetiska principerna innebär att ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta 

ditt deltagande när du vill. Resultatet av din medverkan kommer endast användas för studiens 

syfte och du kommer att få ta del av det färdiga materialet om så önskas.  

 

Vi som forskare omfattas av tystnadsplikt och du som deltagare kommer inte att kunna 

identifieras i studien då vi använder oss av fiktiva namn. Arbetsmaterialet förvaras på ett sådant 

sätt att ingen obehörig kan ta del av det. Efter avslutad studie kommer arbetsmaterialet förstöras. 

Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor eller funderingar. 

 

Karlstads universitet/avdelningen för sociala studier 

Socionomprogrammet 

 

Malin Fornander  

Jessica Nylund  

 

 

 

 

Jag har tagit del av information avseende studien ”Upplevelse av insatsen personlig assistans för 

barn, ur ett föräldraperspektiv” och samtycker till medverkan. 

 

Datum:____________ 

 

Namnteckning:_______________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:__________________________________________________________ 

 

 

 



  

 

Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Tema föräldraskap 

 

 Är du eller har varit assistent till ditt barn? 

 Kan du beskriva din roll som förälder? 

 Kan du beskriva din roll som assistent? 

 Finns det någon annan roll du har avseende ditt barn? 

 Kan du beskriva hur du som förälder upplever att ditt barn har personlig assistans? 

 

Tema livssituation 

 

 Hur länge har ditt barn varit beviljad insatsen personlig assistans? 

 Kan du beskriva ditt barns livssituation tiden innan personlig assistans? 

 Kan du beskriva varför du/ni valde att ansöka om personlig assistans? 

 Kan du beskriva ditt barns livssituation idag? 

 Hur upplever du att ditt barns livssituation kommer att se ut framöver? 

 

Tema livskvalitet 

 

 Hur upplever du som förälder jämlikhet för ditt barn? 

 Hur upplever du ditt barns delaktighet i samhället och socialt? 

 Hur upplever du tillgängligheten för ditt barn? 

 Hur upplever du ditt barns möjlighet till självbestämmande? 

 Kan du beskriva hur du- och/eller ditt barn har möjlighet att påverka er situation? 

 Hur upplever du att kontinuiteten ser ut kring ditt barn? 

 Hur upplever du livskvalitet för ditt barn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


