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Abstract 

 
The purpose of this essay is to study how parents of children with disabilities young people 

make their choice of support and service LSS. The study takes its lead from questions 

designed to determine which interventions parents use for their children. What parents think 

about today's choice and if satisfactory, or if they have other wishes. It is also about how 

parents experience the freedom of choice and participation in the selection of interventions. 

Furthermore how the parent discuss the topic of choice from childhood and parental 

perspective. The study is based on a qualitative method and four interviews were conducted 

with six parents with disabled children.  

The study shows that most parents are pleased with today’s services offerings. Many people 

use different types of interventions that short-term accommodation and /or personal 

assistance. Others believe that their involvement is important to the disabled person, because 

they can influence the selection of the service personnel and help with the scheduling efforts. 

Most parents justify they choice of actions for their children’s sake, while others sometimes 

take in consideration the parents comfort in order to get some relief and allows them to cope 

with taking care of their children over the long run.  
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Förord 

 

Under läsårets gång har jag fått en del kunskaper om lagar och regler som berör personer med 

funktionshinder och deras rättigheter. Samtidigt började jag arbeta inom Socialförvaltningen 

som timvikarie med barn med funktionshinder, där jag har fått bygga på mina akademiska 

kunskaper med praktiska erfarenheter. Under tiden har jag fått en inblick i chefsperspektiv, 

personalperspektiv och barnsperspektiv. Därmed ansåg jag att det saknades ett 

föräldraperspektiv till mina kunskaper, vilket väckte ett intresse hos mig att belysa om 

föräldrarnas val av insatser enligt LSS (Lagen on stöd och service tillvissa funktionshindrade). 

Jag ansåg även att det var viktigt för mitt framtida yrke som mellanchef att få mer kunskap 

om både föräldrarnas och barnens livssituation vad det gäller valet av stöd och service. 

Inledningsvis har många varit behjälpliga i den genomförda studien, därför vill jag börja med 

att varmt tacka alla föräldrar som medverkat i denna studie och gjort den möjlig för mig att 

genomföra, utan er insats och öppenhet hade jag inte kunnat slutföra min studie. 

 

Ett varmt tack till Kerstin Tandrup för hennes inspiration och stöd för att påbörja studien. Jag 

vill också tacka Anders Gustavsson handläggnings enhetschef och Bengt Karlsson 

handläggare för deras engagemang och för att ha hjälpt mig att få kontakt med föräldrarna. 

 

Ett stort tack till min hjälpsamma och förstående handledare, Helena Eriksson. Du har varit 

till stor hjälp under denna omfattande process och kommit med hjälpsamma råd, vilket jag är 

otroligt tacksam för. 

 

Slutligen vill jag tacka mina döttrar och mina vänner för all uppmuntran och stöd jag har fått 

under arbetets gång. 
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1. Inledning 
 

 

Att bli förälder till ett barn som har en funktionsnedsättning skiljer sig idag från hur det såg ut 

tidigare. Under de senaste åren har livssituationen för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättningar och deras anhöriga förändrats. Förändringar hade som syfte att 

förstärka barnens livssituation. En av förändringarna är att dessa barn bor hos sina föräldrar 

idag, vilket de inte har gjort tidigare. Det vill säga att tidigare lämnades barnen till 

institutioner när deras föräldrar ansåg att de inte kunde ta hand om dem. I dagens svenska 

samhälle existerar inte institutioner länge beroende på lagstiftningen som har avvecklat dem 

samt på den förändrade människosynen när det gäller funktionshindrade personer. Enligt den 

svenska lagen får inte barn med funktionshinder placeras på institutioner. De ska bo och växa 

upp hos sina föräldrar, i familjehem eller i boenden där det finns särskild service för 

barn/ungdomar (Bernhäll Claeson, 2004). Detta började med att begreppet normalisering 

började användas under 1950- och 60-talen. Syftet med det var att ge personer med 

funktionshinder en möjlighet att kunna leva ett normalt liv i gemenskap med andra 

människor.  Övergången från 1960-talet till 1990- talet och framåt handlar om att man har 

börjat se funktionshinder som sociala och kulturella hinder samt gränser, inte bara fysiska.  

Man har dessutom slutat använda begreppet ”normalisering”. Det har däremot uppkommit 

nya begrepp såsom ”tillgänglighet”, ” full delaktighet” och” jämlikhet”, dessa begrepp har 

mer varit i fokus. Sedan infördes nya lagar som LSS (lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) och LASS (lag om statlig assistentersättning) för att erbjuda personer med 

funktionshinder bättre stöd och service (Lindqvist, 2006) 
 

I dag bor barn med funktionsnedsättning hemma hos sina föräldrar och samtidigt blir 

föräldrarna erbjudna olika typer av avlastningsinsatser av kommunen. I dagens samhälle och 

utifrån FN:s konvention om barn med funktionsnedsättning ska barnen vara i centrum, all 

fokus ska vara på deras bästa. Därför har det varit viktigt med utveckling och förändringar 

inom välfärdsystemet för att kunna erbjuda dessa barn mer anpassade insatserna utifrån deras 

behov. Dessutom är det centralt att ge möjlighet för både föräldrarna och barnen att vara 

delaktiga i val av stöd och service och att de har valmöjlighet och valfrihet i förhållande till de 

stöd som de erhåller. Detta har motiverat mitt intresse att träffa föräldrarna, för att kunna få 

mer förståelse för hur de gör sina val av LSS insatserna och hur de upplever delaktighet samt 

valmöjlighet. 

 

Under de senaste åren har skett förändringar i hur insatser väljs vilket bland annat 

uppmärksammats i Halmstad kommun. Detta har påverkat en del insatser av stöd och service 

såsom nedlagda korttidsboenden på grund av minskad beläggning. Denna förändring 

uppmärksammas i Eriksson och Tidemans (2009) studie om barn och unga med 

utvecklingstörning och autism i Halmstads kommun. Eriksson och Tideman undersökte 

levnadsvillkor under år 2009 och jämförde dem med hur det var på 1990-talet. Studien visar 

att det har skett en minskning av andelen som använder sig av korttidshem eller 

avlösarservice i Halmstad. 
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1.1 Syftet och frågeställningar 
 

Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar till barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning gör sina val av stöd- och serviceinsatser enligt LSS.  

 

 Vilka insatser väljer föräldrarna till sitt barn och varför väljer de dessa insatser? 

 

 Hur upplever föräldrarna sin valmöjlighet och möjligheterna till delaktighet i 

valet? 

 

 Vad anser föräldrarna om dagens utbud av stöd och service, är det tillfredställande 

eller har de andra önskemål?  

 

 Hur resonerar föräldrarna kring valet av insatser utifrån föräldraperspektiv och 

barnperspektiv? 

 

För att uppnå syftet, har jag intervjuat föräldrar som har barn med någon typ av 

funktionsnedsättning. 

 

 

1.2 Studiens disposition 
 

Uppsatsens första kapitel innehåller inledning, syfte, frågeställning och studiens disposition. 

Andra kapitlet ger en översikt över uppsatsens bakgrund där jag redogör barnens rättigheter 

och insatser utifrån lagar. Bakgrunden presenteras under följande rubriker: FN:s konvention, 

Ny strategi för funktionshinderpolitiken 2011-2016 och Lagar och bestämmelser. 
 

Tredje kapitlet ger en översikt över tidigare forskning som jag valt att använda i min studie 

och presenteras under följande rubriker: Att bli förälder till barn med funktionshinder, Om att 

söka och välja och Barn- och föräldraperspektiv. 

 

Fjärde kapitlet ger en översikt över de teorier som jag valt att använda i min studie och 

presenteras i följande rubriker: Makt, Empowerment och Brukarinflytande.  

 

Femte kapitlet omfattar den kvalitativa metoden där jag redogör för de vetenskapsteoretiska 

ansatserna. Kapitlet inleds med en beskrivning av min val av vetenskapliga teorier och metod. 

Därefter följer en redogörelse för val av mina respondenter och avgränsningar. Kapitlet 

avslutas med en beskrivning av min intervjuprocedur, litteratur och datasökning, etiska 

perspektiv, analys och metodreflektion.  

 

I kapitel sex presenteras det viktigaste resultatet utifrån mina intervjuer. Jag inleder kapitlet 

med en kort beskrivning av barnens funktionshinder. Därefter presenterar jag mitt resultat 

under följande rubriker: Typ av insats, Dagens utbud, Valfrihet, Att vara delaktiga i valet och 

Barn- och föräldraperspektiv. Med hjälp av citat från intervjuerna belyser jag viktiga aspekter.  
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I kapitel sju presenteras analysen och diskussionen utifrån den insamlade empiri, tidigare 

forskning och teorier. Analysen presenteras under följande rubriker: Valfrihet och delaktighet, 

Barn- och föräldraperspektiv. Därefter följer en redogörelse av min slutsats. Kapitlet avslutas 

med en kort redogörelse för mina framtida forskningsfrågor. 

 

2. Bakgrund  
 

I detta kapitel tar jag upp de rättigheter som barn med funktionsnedsättning har, enligt lagar 

och bestämmelser samt FN:s barnkonvention.   
 

2.1 Lagar  
 

För att förstå barn med funktionshinders livssituation utifrån lagar, är det relevant att veta 

vilka rättigheter dessa barn har och vilka insatser som finns.   

2.1.1 FN:s konvention 
Människors lika värde är en av FN:s grundvärderingar som uttrycks i FN:s konvention om 

barnets rättigheter som antogs av generalförsamlingen 1989. Barnets bästa skall alltid komma 

i första rummet, barn måste få möjlighet att göra sig hörda och påverka sin situation, barn har 

rätt att leva och utvecklas, samt har barn med funktionshinder rätt att få ett fullvärdigt och 

anständigt liv (Möller och Nyman, 2003). 1981 utnämndes av FN till det internationella 

handikapps året, med temat ”Full delaktighet” och ”jämlikhet”. Det blev en övergång från 

välgörenhets- till rättighetsperspektiv. Mellan 1983 och 1992 tillsatte FN en arbetsgrupp för 

att utarbeta standardregler för delaktighet och jämlikhet för barn och ungdomar med 

funktionshinder. 1993 beslutade FN:s generalförsamling enhälligt tjugotvå standardregler med 

mål att förstärka livssituationen för barn med funktionshinder (Möller och Nyman, 2003).  

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder finns tre 

grundläggande punkter om rättigheter för barn med funktionsnedsättning 2008 artikel 7:  

Enligt punkt 1 ska konventionsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder som behövs för att 

säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt åtnjuter alla mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter på lika villkor som andra barn.  

 

Punkt 2 föreskriver att i alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning ska barnets 

bästa komma i främsta rummet.  

 

Konventionsstaterna ska enligt punkt 3 säkerställa att barn med funktionsnedsättning har 

rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikter ska 

tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och mognad på samma villkor som för 

andra barn och erbjudas stöd anpassat till funktionsnedsättning och ålder för att utöva 

denna rättighet. 

    (regeringen. se 2008) 
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2.1.2 Ny strategi för funktionshinderpolitiken 2011-2016 
Regeringen har presenterat en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken under 

år 2011-2016. Strategin grundar sig på FN:s konvention för personer med funktionshinder och 

de mål som gäller den nationella handlingsplanen. En viktig utgångspunkt i strategin är 

mänskliga rättigheter och berör bland annat rättigheter för barn med funktionsnedsättning.  

Ett område som är relevant för studien är Socialpolitiken som berörs i strategi för 

genomförande av funktionshinderspolitiken.  Inom det sociala området har den nya strategin 

syfte att stärka den enskildes rättsäkerhet, minska ojämlikhet i tillgänglighet samt att öka 

valfrihet för den enskilde. Det handlar om planläggningen och utförande av beslut samt 

uppföljning av insatser. Barnen har sällan ett inflytande i arbetet med genomförandeplaner i 

frågor om stöd och utveckling och kan sällan uttrycka sina åsikter.  Därför har den nya 

strategi som delmål att barnen ska kunna utöva denna rättighet bör barnen erbjudas 

information och dialog om insatserna som de har rätt till i anpassat form till deras 

funktionsnedsättning, samt deras ålder och behov. Målet skall vara att barn, ungdomar och 

vuxna ska komma till tals i så stor utsträckning som möjligt. De måste vara hörda för att 

kunna utöva inflytande över de insatser som de har behov av. Socialstyrelsen planerar att ta 

fram stödmaterial som kommer att hjälpa handläggarna och personal när genomförandeplan 

ska grundas (Socialdepartementet, 2011). 

 

2.1.3 Lagar och bestämmelser  
För att ta reda på vilka insatser barn och ungdomar med funktionsnedsättning har rätt till, är 

det relevant att förklara LSS och hur den förhåller sig till SoL och LASS.  Enligt Brusén & 

Printz (2006) kompletterar LSS Socialtjänstelagen (SoL) eftersom den har en högre 

ambitionsnivå avseende stöd och service. År 1993 beslutade riksdagen om en ny förändrad 

lagstiftning för att underlätta vardagen för personer med funktionshinder. Syftet med det var 

att ge möjligheter till funktionshindrade att leva som alla andra i samhället (Jonsson, 2009). 

LSS ger personer med omfattande funktionshinder rätt till olika insatser, som ger dem goda 

levnadsvillkor för att leva som alla andra (Socialstyrelse/SFS nr:1993:387). LSS ger den 

enskilde en stark ställning i samhället, eftersom insatserna skall utformas tillsammans med 

den enskilde utifrån hennes/hans behov. Den enskilde skall själv begära insatserna 

(Socialstyrelsen, 2003b). Enligt socialtjänstelagen (SoL) är kommunerna ansvariga för att 

erbjuda sina invånare dem olika former av stöd och service. Varje kommun har en skyldighet 

att tillgodose den som inte själv kan tillgodose sina behov såsom rätt till bistånd för sin 

försörjning, ledsagare, kontaktperson och särskilt boende.   

Socialtjänstelagen 1:1 § lyder: 

 
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund 

främja människornas 

 Ekonomiska och sociala trygghet,  

 Jämlikhet i levnadsvillkor, 

 Aktiva deltagande i samhällslivet. 

 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildes och gruppers egna resurser. 

 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.                                          

 (Socialtjänstlag, 2001:453) 
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Socialförsäkringsbalken kap.51 lag om Assistansersättning (LASS) är riktad till personer med 

svåra funktionshinder som har stora behov av assistans. LASS ger dessa individer rätt till 

personlig assistans och statlig assistansersättning. Syftet med den är att ge personer med 

omfattande funktionsnedsättningar rätt att leva som alla andra och möjlighet till ett 

självbestämmande. Assistansersättning ger möjligheten till den enskilde att själv anställa den 

personlige assistenten. Utifrån den enskildes önskemål grundas en individuell plan över 

planerade och beslutade insatser av kommuner och landsting (Socialstyrelse rapport 2003b).    

 

LSS bygger på grundläggande principer såsom självbestämmande, inflytande, tillgänglighet, 

delaktighet, kontinuitet och helhetssyn. LSS inriktar sig till personer med stora 

funktionshinder som har svårighet att klara av vardagens behov och som har omfattande 

behov av stöd och service (Jonsson, 2009). För att ha rätt till LSS ska personen med 

omfattande behov av stöd och service tillhöra en av dessa personkretser: 

 
1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd. 

 

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i 

vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.  

 

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

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

och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.  

(LSS- lag1993:387)  

 

LSS erbjuder barn och ungdomar med omfattande funktionshinder olika stöd- och 

serviceinsatser (Jonsson, 2009). Enligt LSS är personlig assistans en av dessa insatser, de 

andra är rådgivning och annat personligt stöd, kontaktperson, avlösarservice, ledsagarservice, 

korttidsvistelse och korttidstillsyn (Socialstyrelsen, 2007). Insatserna förklaras följande: 

 

 

 Personlig assistans: alla som ingår i personkretsen för LSS och inte har fyllt 

sextiofem år, har rätt till personligt assistans. Syftet med personlig assistans är att 

hjälpa dessa personer med dagliga behov såsom att äta, klä sig, sköta sin hygien 

och kommunicera med andra.  

 

 Rådgivning och stöd: denna insats ger både den enskilde och anhöriga professionell 

stöd av olika experter såsom psykolog, kurator, logoped, arbetsterapeut etc.   

 

 Ledsagarservice: den som inte har personligt assistans erbjuds ledsagarservice för 

att underlätta för personen med omfattande hjälpbehov att leva ett effektivt och 

självständigt liv i samhället. 

 

 Avlösarservice: har för syfte är att avlasta föräldrarna i hemmet, den ges både 

regelbunden och vid akuta behov under dagtid. 

 

 Kontaktperson: har som uppgift att komplettera eller ersätta kontakten med 

anhöriga och vänner. Kontaktpersonen är ett informellt stöd i personliga 

angelägenheter och är länken till fritidsaktiviteter och andra sociala kontakter.  
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 Korttidstillsyn: med det menas tillsyn före och efter skola och under lovdagar för 

skolungdomar som är över tolv år, syftet med det är att avlösa föräldrarna. 

 

 Korttidsvistelse: syftet med det är att erbjuda ett tillfälligt boende i korttidsboende, 

stödfamilj eller lägerverksamhet, så att föräldrarna får avlösning medan barnen får 

miljöombyte och rekreation. 

 

 Boende för barn: syftet med det är att ge barn och ungdomar som behöver avskilda 

skäl bo utanför föräldrahemmet att bo i ett familjhem eller i bostad med särskild 

service.   

 

 

3. Tidigare forskning 
 

 

Detta kapitel ger en översikt över tidigare forskning som jag valt att använda i min studie 

och presenteras under följande rubriker: Att bli förälder till barn med funktionshinder, Om 

att söka och välja och Barn- och föräldraperspektiv. 
 

3.1 Att bli förälder till barn med funktionshinder 
 

Att bli förälder innebär en stor förändring i ens liv och det är gemensamt för alla. Men när 

barnet har ett funktionshinder, påverkar det flera områden i föräldrarnas liv.  Stenhammar 

(2006) förklarar att den enskildes liv förändras när hon/han bli förälder och när det nyfött 

barnet har ett funktionshinder, påverkas föräldrarna på ett helt annorlunda sätt. Reaktionens 

uppkomst beror på föräldrarnas upplevelser av hur allvarlig skadan är och hur den påverkar 

både barnet och familjen. Det kan även bero på vilka förväntningar och drömmar föräldrarna 

har runt barnet samt på vilket sätt de har fått besked om barnets funktionshinder. Stenhammar 

förklarar vidare att det är viktigt med släktens och vännernas stöd, men det räcker inte 

eftersom föräldrarna har behov av tidigare erfarenhet att falla tillbaka. Det vill säga att det kan 

vara nyttigt för föräldrarna att få kontakt med en familj som redan har gått genom samma 

process.  I början blir det svårt för föräldrarna att lära känna sitt barn på grund av kontakten 

med den professionella gruppen såsom handläggare, kurator, sjukgymnast och logoped. Det 

gör att barnets funktionshinder ofta kommer i fokus (Stenhammar, 2007). 

  

3.2 Om att söka och välja 
 

Socialstyrelsen har utfört en statistisk undersökning 2011 om personer med 

funktionsnedsättning insatser enligt LSS. Det redovisade resultatet visar att antal personer 

med insatser enligt LSS var 63 300 som använder en eller fler insatser exklusive insatsen råd 

och stöd, resultatet visar en ökning på 2 procent jämfört med 2010.  Medan en minskning på 
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cirka 8 procent jämfört med 2010 när det gäller personer som är beviljade råd och stöd 

(Socialstyrelse. se, LSS 2011). 

 

Bernhäll Claesson (2004) har utfört studie om vardagens villkor för familjer med barn med 

funktionshinder.  Syftet med studien var att belysa hur föräldrar till barn med funktionshinder 

upplevde det stöd och den service de erhöll för att klara sin vardag, om stödet fungerade bra 

och om föräldrarna hade behov av ett bättre söd. Studien hade genomförts med föräldrar till 

barn med osteogenesis imperfecta (OI). Resultaten från studierna visar att många familjer har 

svårigheter att få det stöd de behöver och efterfrågan, att de har svårt att kommunicera med 

myndigheter och administratörer och att kunskapen om olika typer av funktionshinder saknas. 

Det är en anledning till varför dessa familjer inte har fått förståelse och stöd för deras dagliga 

liv som de borde. Studien har visat att föräldrarna har behov av anpassat personligt stöd. När 

det gäller avlösarservice ur föräldraperspektiv, visar resultaten att många föräldrar saknar 

information och de känner sig misstrodda när de ansöker om stöd. En del familjer får inte det 

stödet de ansöker om på grund av personalbrist och många får kämpa för att få stöd i olika 

former. Föräldrarna upplever otrygghet att lämna sina barn med okunniga personal. I Bernhäll 

Claesson avhandling har framkommit att det är viktigt för föräldrarna som har nyfött ett barn 

med OI att träffa de andra föräldrarna för att inte känna sig ensamma med sin sorg.  

 

Eriksson och Tideman (2009) har genomfört en enkätstudie om barn och unga med 

utvecklingsstörning och autism i Halmstad kommun. Syftet med studien är att belysa 

levnadsvillkor inom olika livsområden för barn och ungdomar som har insatser enligt LSS. I 

studien har framkommit att år 2009 har andelen av barn som inte behöver eller har någon 

avlastning ökat. Samtidigt visar studien en minskning på andelen som använder 

korttidsboende eller avlösarservice. När det gäller inflytande visar Erikssons och Tidemans 

studie (2009) att en del föräldrarna inte upplever valfrihet eller delaktighet i valet av insatser 

enligt LSS. Föräldrarna upplever att de måste argumentera för det de har rätt till. De anser att 

beslutet som fattas av kommunerna och professionella påverkar barnet negativt samt att 

föräldrar inte kan påverka beslutet. Föräldrarna får själv ta reda på vilka rättigheter de har, 

ofta känner de sig maktlösa och ger upp.  

 

I Socialstyrelsens rapport (2005) som handlar om kompetenta föräldrar beroende av 

socialtjänstens stöd anser föräldrar till barn med funktionshinder att de inte får tillräcklig med 

informationer från kommuner. Det finns även föräldrar som inte har kännedom om att de kan 

få hjälp av kommuner när det gäller LSS insatser. Föräldrarna söker inte upp kommunernas 

verksamhet eftersom de inte har tillräcklig med tid att leta efter information. Dessutom har 

rapporten visat att föräldrarna är tuffa förhandlare, de förhåller sig sakliga och formella för att 

försvara sina rättigheter. När det gäller möten med handläggare visar rapporten att föräldrarna 

till barn med funktionshinder har fortfarande efter tio år med LSS ansträngt. Enligt rapporten 

är föräldrarna aktiva, starka och kämpar för att få sina behov av stöd. Bernhäll Claesson 

(2004) har kommit fram till att när det gäller inflytande har det varit krig för föräldrarna att 

kunna påverka ett beslut. En studie som visar att föräldrarnas upplevelse att de kan i stort sett 

påverka vistelsen är Larsson studie (2007). Larsson (2007) har utfört en studie om 

korttidsboendet Broströmsgården i Göteborg. Syftet med studien är att beskriva hur vistelsen 

för barn ser ut i verksamheten samt hur föräldrar och personal ser på den verksamheten som 

bedrivs. I studien har framkommit att en del föräldrar är nöjda eftersom de fick avlastningen 

utifrån de tiderna som de önskade sig medan en annan del hävdar att den inte fick det. I stort 

sett anser föräldrarna att de kan påverka vistelsen för det egna barnet på korttidsboende 
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eftersom de har förtroende för personalen. Föräldrarna upplever att personaler försöker 

tillgodose deras önskemål.  

 

 

 

 

3.3 Barn- och föräldraperspektiv 
 

Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2009) grundas begreppet barnsperspektiv på vad nutida 

vetenskap anser om barns utveckling och behov, på vad dagens samhälles människosyn och 

värderingar, på tillförlitliga erfarenheter om barn och barnens egen uppfattning. Det finns två 

olika utgångspunkter på barnsperspektiv. Den ena är allmänt och den andra är individuellt där 

man samtala direkt med barn eller deras anhöriga. Det är viktigt att barns bästa bedöms 

utifrån varje enskilt barn, dessutom ska inte det finnas skillnader i hur man ser på 

barnsperspektiv när det gäller barn med eller utan funktionsnedsättning. Enligt Socialstyrelsen 

rapport (2009) skall barnets bästa bedömas utifrån barnets ålder och mognad. Samtidigt är det 

viktigt att inte bortse från familjesammanhangets vikt vad det gäller barnets behov. 

Bedömningen av vad som är bäst för barn ska göras av vuxna som ha ansvar för barn och 

beslutet.  Genom strukturerade åtgärder och individanpassat stöd får personer med 

funktionsnedsättningar möjlighet att vara självständiga och delaktiga. Enligt Socialstyrelsen 

(2009) använder socialtjänsten sig av ett verksamhetssystem för handläggning och 

dokumentation. Systemet kallas barns behov i centrum (BBIC), den omfattar både utredning, 

planering och uppföljning av planerade insatser. Systemet har till syfte att stärka barns och 

ungdomars ställning i socialtjänsten och att skapa en nationellt strukturerad arbetsform inom 

socialtjänsten.  

Kompetenta föräldrar beroende av socialtjänstens stöd är titeln på en rapport från 

Socialstyrelsen (2005) där föräldrar till barn med funktionshinders upplevelser av 

socialtjänsten efter tio år har studerats. I rapporten har det framkommit att det är vanligt att 

föräldrarna känner sig isolerade från samvaro med andra utanför familjer. Föräldrarna 

upplever att gamla vänner ”försvinner”, att de inte kan prata ”recept på kakor”.  I rapporten 

har det även framkommit att en del föräldrar som har deltagit i studien har positiva 

erfarenheter när det gäller mötet med socialtjänsten. Föräldrarnas och handläggarnas 

samarbete bygger på förtroende, ömsesidig respekt och lyhördhet. Föräldrarna anser att de 

kunde uppfylla sina önskemål eftersom de hade kompetenta och engagerade handläggarna.     

Larsson (2007) skriver i sin projektrapport om familjernas situation och behov när barnet har 

ett funktionshinder och om samhällets insatser ut föräldrarnas perspektiv.  Studien har för 

syfte att låta föräldrarna beskriva sin livssituation tillsammans med sina barn med 

funktionshinder. Enligt Larsson (2007) har föräldrar till barn med funktionshinder svårare och 

mer utsatt livssituation än föräldrar till andra barn eftersom barn med funktionsnedsättning 

har mer behov av omsorg och omvårdnad.  Larsson (2007) beskriver att föräldrarna har behov 

av olika slag såsom fysiska eller praktiska behov, sociala behov och emotionella behov. Det 

fysiska eller praktiska behovet handlar om svårigheter som föräldrarna har för att ge barnet 

mat eller mediciner eftersom barn med funktionshinder kan lida av förstoppning eller kateter. 

Föräldrar ibland behöver lyfta eller bära sitt barn vilket blir en påfrestning för den egna 

kroppen.  Det sociala behovet handlar om kontakt och tillhörighet till en grupp. Behovet finns 

hos både föräldrarna och barnet.  Det är även viktigt för föräldrar att kunna kommunicera med 

sitt barn. Det emotionella behovet beskriver att föräldrar till barn med funktionshinder 
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behöver bli sedda, hörda, bekräftad och respekterad. Behovet kan även vara att känna sig 

omtyckt och älskad därför det är viktigt för föräldrarna att ha det professionella stödet för att 

kunna bearbeta och hantera sin livssituation. 
 

4. Teori  
 

I detta kapitel har jag valt att använda teorier som empowerment, brukareinflytande och makt, 

för att dessa teorier kompletterar varandra.  Utöver det är dessa teorier relevanta i förhållande 

till det som har framkommit i resultatet.  

 

4.1 Makt 
 

Makt är en faktor som präglar överallt i samhället och den skapas och visar sig i olika grad i 

interaktionen mellan människor som befinner sig i ojämlika relationer (Hörnqvist, 1996). 

Enligt Payne (2008)  kan makt tolkas som befriande men också förtryckande. Payne menar 

med befriande är den enskilde oberoende och ha makt över sitt eget liv. Medan med 

förtryckande är den enskilde beroende av andra som styr över hans liv. Enligt Mattsson 

(2009) styr lagstiftning och riktlinjer mötet mellan socialarbetaren och brukaren, och på så 

sätt förskjuts maktrelationen till socialarbetarens fördel. Vidare menar Mattsson (2009) att 

maktstrukturen är som en kraft i samhället som bildar kategorier. Dessa kategorier bygger den 

hierarkiska pyramiden i förhållande till varandra. Det innebär att vissa grupper i samhället 

alltid kommer att värderas utifrån deras sociala förhållande och livssituation. Medan Skau 

(2001) anser att även om brukaren har lagstadgade rättigheter på sin sida, så det finns ändå en 

ojämlik maktbalans utifrån brukarens sida.  Skau menar att med den makten som 

socialarbetaren har, kan bestämma om hon/han vill ge eller inte ge ekonomiskt bidrag 

exempelvis. Socialarbetare kan säga vad som är acceptabel och normalt eftersom de har 

tillgång till regler. Karlsson (2006) menar att maktutövning uppkommer i samtal mellan den 

professionella och brukaren. I många fall vill brukarna att deras kunskaper ska ha betydelse 

när beslut angående vård och omsorgsinsatser fattas.  Enligt Ershammar (2006) kan utvecklat 

inflytande minska problemet med att brukaren har maktunderläge gentemot personal och 

beslutsfattare, samt i samhället allmänt.  

 

4.2 Empowerment 
 

Askheim & Starrin (2007) förklarar att begreppet empowerment är baserat på det engelska 

ordet power, som betyder makt, kraft och styrka.  Empowerment bygger på brukarens egna 

önskemål, förhoppningar och mål. Socialarbetarens uppdrag är att stödja brukaren för att 

tillsammans stärka dennes kapacitet att hitta lösningar på sina problem och uppnå sina 

individuella mål. Askheim & Starrin (2007) anser att empowerment kan ses som motmakt 

som används mellan den enskilde individens livssituation och samhällets strukturella 

förhållande.  Vidare förklarar Askheim att empowerment har som uppgift att stärka de svaga 

individerna och grupperna i samhället så att de får makten att ändra sina villkor.  
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Enligt Ershammar (2006) och Moula (2009) är empowerment en specifik förändringsprocess 

som är baserad på individens och organiserade gruppers förmåga att öka kontrollen över sina 

egna liv. Ershammar (2006) förklarar vidare att när kunskapen stärker den enskilde, ökar 

självförtroendet och stoltheten med. Payne (2008) betonar att empowerment handlar om att 

stödja brukaren att få styrka att fatta egna beslut över sitt liv. Det handlar även om att 

brukaren ska kunna utveckla sin förmåga och sitt självförtroende med hjälp av professionella.  

 

4.3 Brukarinflytande   
 

Brukarinflytande definieras som en möjlighet för funktionshindrade att medverka och påverka 

den offentliga sektorns innehåll och kvalitet (Wolmesjö 2005). Wolmesjö menar att 

brukarinflytande beror på verksamhetens behov, eller funktionshindrade behov av 

verksamheten, vilket ger brukarna möjligheten att bestämma vad god kvalitet innebär för 

dem. Socialstyrelsens rapport (2003) Brukarmedverkan i socialtjänstens kunskapsutveckling 

visar olika argumentation för brukarinflytande och brukarmedverkan, såsom makt och 

empowerment.  I rapporten förklaras att när en brukare har inflytande och medverkan över 

sina val, utjämnas maktförhållandet mellan brukare och professionell. Brukarinflytande och 

brukarmedverkan är inom offentliga sektorn eftersträvansvärt/önskvärt. Wolmesjö (2005) 

förklara vikten att uppfatta den funktionshindrade som kunskapsbärare och inte som 

intressenter i politiska processer. Brykarinflytandet gör att myndigheterna får förstå 

funktionshindrade behov och önskemål.    
 

Enligt Möller (1996) och Brusén & Printz (2006) innebär brukarinflytande att användarna har 

rätt som grupp att påverka de offentliga tjänsternas innehål och kvalitet.  Det handlar om 

möjligheten att vara delaktig i beslutet i en verksamhet till exempel på boendestöd.  Enligt 

Socialstyrelsens rapport handlar brukareinflytande om möjligheten att påverka organisationen 

när exempelvis, ledningsgrupp utarbetar en verksamhets eller vårdprogram. Brukarinflytande 

är viktigt för den enskilde eftersom den ger möjligheten att välja och påverka insatserna som 

han/ hon behöver.  

Enligt Ershammar (2006) riktas stöd och service till individer som har behov av det. Därför 

anser Ershammar att det är en rättighet och att det är viktigt att dessa individer styr över sina 

liv i ett demokratiskt samhälle. Vidare förklarar Ershammar att är det bara den 

funktionshindrade själv som har kunskap om vilka stöd han/hon behöver.  Ershammar anser 

att brukarinflytande är en viktig del i empowerment processen. Brukarinflytande minskar 

problemen med att personer med funktionshinder har socialt underlägsna positioner, så att de 

istället blir delaktiga i samhället.  

 

4.4 Sammanfattning av teorier 

 

Hur föräldrarna upplever delaktighet och valfrihet i sitt val av insatserna enligt LSS är en 

viktig fråga i föreliggande uppsats. För att kunna förstå vad delaktighet och valfrihet handlar 

om, är det viktigt att förklara hur dessa två förhåller sig till teorier om makt, empowerment 

och brukarinflytande som utgör uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Makt, empowerment och 

brukarinflytande är viktiga faktorer i den funktionshindrades liv. Dessa teorier förstärker den 



11 
 

funktionshindrade livssituation och ger henne/honom möjlighet att styra över sitt liv samt att 

kunna påverka och ändra sina villkor.  Detta kan uppnås genom att vara delaktig i samhället 

och påverka de offentliga tjänsternas innehåll och kvalitet. Denna studie tar upp hur 

föräldrarna upplever makt, empowerment och brukarinflytande som brukare och inte barnet, 

eftersom det är de som ansvarar för sina minderåriga barn. I denna relation har föräldrarna 

som förhandlare makt över hur barnens livssituation ska se ut. Det gäller att förhandla rätt och 

att utgå från barnperspektivet med tanke att först och främst är det barnets liv som ska 

förstärkas.   

 

 

5. Metod  
 

I detta kapitel omfattas den kvalitativa metoden där jag redogör för de vetenskapsteoretiska 

ansatserna. Kapitlet inleds med en beskrivning av min val av vetenskapliga teorier och metod. 

Därefter följer en redogörelse för val av mina respondenter och avgränsningar. Kapitlet 

avslutas med en beskrivning av min intervjuprocedur, litteratur och datasökning, etiska 

perspektiv, analys och metodreflektion.  

 

5.1 Val av vetenskaplig teori 

  
Föreliggande studie har ett syfte att få en tolkning av och en klarare synvinkel vad det gäller 

föräldrarnas val av stöd- och serviceinsatser enligt LSS som erbjuds till barn och ungdomar av 

funktionshindersverksamhet. Eftersom denna studie handlar om att förstå människan och dess 

handlingar samt förstå resultatet av människans handlingar anser jag att den hermeneutiska 

ansatsen är mest lämplig. Enligt Thurén (2007) används det hermeneutiska tillvägagångssättet 

främst inom humaniora och studier av människor. Det handlar om tolkningslära, empati och 

inkännande. 

 

 

5.2 Val av vetenskaplig metod 

 
Boolsen (2009) anser att man kan använda sig av två olika angreppssätt för att kunna redogöra 

för sambandet mellan två variabler. De två angreppssätt är kvalitativa och kvantitativa, det 

kvantitativa avser mängder, antal och storlekar medan det kvalitativa handlar om egenskaper. 

För att kunna hitta orsaker eller samband med kvalitativt angreppssätt har det att göra med 

data och det vetenskapligt sätt att tänka.   Enligt Denscombe (2009) handlar den kvalitativa 

metoden om att uppnå kunskap inom forskningen som utgår från subjektivt perspektiv. 

Metoden har en form av visuella bilder och ord, därför förknippas den med forskningsmetoder 

såsom intervjuer, observationer, dokument och frågeformulär. Jag anser att det är mest 

lämpligt att använda den kvalitativa angreppsätten för undersökningen. Detta hjälper mig som 

forskare att få en tydlig bild av föräldrarnas egenskaper och livssituation när det gäller deras 
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barn. Utifrån uppsatsens syfte och genom att utföra personliga intervjuer kan jag lägga fram 

ett säker och djup data. Eftersom jag undersöker frågan om hur föräldrarna gör sina val av 

insatser av stöd och service, har jag intervjuat fyra föräldrar som har barn med 

funktionsnedsättning. Två föräldrar har valt korttidsboende, en förälder som har valt bort 

korttidsboende som insats och en förälder som inte har någon typ av insats. 

5.3 Urval av respondenterna  
 

Jag valde att genomföra personliga intervjuer med fyra föräldrar till barn och ungdomar med 

funktionshinder som bor i Halmstads kommun. Jag bestämde mig att söka föräldrarna genom 

handläggningsenheten inom Socialförvaltningen. Uppgifter om föräldrarna var 

sekretessbelagda, därför var det svårt för mig att få kontakt med dem. Jag kontaktade 

enhetschefen för avdelningen för stöd och service via telefon, då kom vi överens att jag skulle 

skicka till honom ett brev som han i sin tur skulle mejla till ca tjugo föräldrar. I brevet stod 

om vem jag var, vad studien handlade om, syftet med den och information om hur data från 

intervjun skulle behandlas. Dessutom påpekade enhetschefen att jag lämpligen skulle skriva 

en bestämd tid för att svara på brevet, eftersom jag inte hade tid att vänta (se bilaga 1).   

Inom två dagar svarade tre föräldrar på mitt brev och ville delta i min studie. Jag valde att 

kontakta dem som visade intresse och svarade på brevet inom kort tid, eftersom jag inte hade 

tid att vänta och se om fler skulle svara. Jag ansåg att det var mer bekvämt för mig att 

kontakta de första föräldrarna som svarade för att inte förlora mer tid på att vänta på fler svar. 

Sedan visade det sig att det inte var fler som svarade på brevet. Den fjärde föräldern kom 

tillgenom en snöbolleffekt, eftersom jag fick kontakten med henne genom en av dem första 

föräldrarna som jag intervjuade.  Denscombe (2009) hävdar att forskaren bör göra ett urval för 

att kunna göra en undersökning, då forskaren är medveten om vilka människor eller fakta ska 

studeras utifrån den strategi han kommer att använda i undersökningen.  

Intervjuerna bestod av fyra intervjuer med sex föräldrar, två av intervjuerna var med två 

mammor, medan de andra två var med båda föräldrarna d.v.s. mamman och pappan.   

  

5.4 Intervju  
 

Syftet med studien var att undersöka hur föräldrarna gjorde sina val av insatser och hur de 

resonerade kring det. Därför ansåg jag att utförandet av personliga intervjuer som forsknings 

metod var mest lämplig för studien, eftersom den handlade om ett möte mellan forskaren och 

respondenten. För mig var det viktigt att få den direkta kontakten med föräldrarna för att få 

mer förståelse för hur de resonerade kring valet av stöd- och serviceinsatser enligt LSS.  

Två föräldrar mejlade sitt medgivande genom att skriva sina telefonnummer för att jag skulle 

kontakta dem och en kontaktade mig via telefon ”sms”, medan jag fick kontakten med den 

fjärde direkt via telefon. Jag tog kontakt med alla fyra via telefon, då vi bestämde tid och plats 

för intervjuer. Jag gav föräldrarna möjlighet att bestämma tid när intervjun skulle ske och 

platsen där vi skulle utföra intervjun. Tre av föräldrarna valde att intervjun skulle utföras i sitt 

eget hem och en valde Statsbiblioteket.  

Jag inledde datainsamlingen med att ta kontakten med föräldrarna via telefon.  Då fick de 

bestämma plats och tid för intervjun eftersom jag var medveten om att föräldrarna behövde ha 
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en trygg miljö. Tre intervjuer utfördes hemma hos föräldrarna och en intervju utfördes på 

Statsbiblioteket i Halmstad. Enligt Kihlström (2007) bör intervjun ske i ett lugn och avskilt 

rum, där intervjun genomförs ostörd.  Det tog ca fyrtiofem minuter för varje intervju. 

Sammanlagt har jag intervjuat fyra personer, där två av de intervjuade föräldrarna hade valt 

korttidsboende som insats, en som hade valde bort korttidsboende och en som inte har någon 

typ av insats. 

Jag genomförde semistrukturerade intervjuer med likartade sammanställda frågor utifrån 

teman som jag ville ha svar på. Jag lyssnade noggrant på respondenterna, för att inte behöva 

upprepa frågan. Samtidigt höll jag en flexibilitet under intervjun när det gällde ämnet och 

ordningsföljden på frågorna. Med det kunde jag ge en del frihet för föräldrarna för att 

utveckla sina svar, vilket jag ansåg var vad Denscombe (2009) menar var en av poängerna 

med en intervju. Ibland fick jag ställa frågor såsom: Hur menar du? och: Varför? Frågorna 

gav möjlighet till diskussioner och kommentarer, vilket gjorde att intervjupersonerna har fått 

mer möjligheter att öppna sig och uttrycka sig. Jag utförde två intervjuer där både mamman 

och pappan deltog i. Jag upplevde att intervjuerna tog form av diskussioner. Föräldrarna 

svarade på frågorna men samtidigt bollade de sina åsikter, synpunkter och erfarenheter mellan 

varandra. Detta gjorde att jag fick två likadana svar, något som bekräftar och ökar datas 

sannolikhet, vilket Denscombe (2009) bekräftar när det gäller när flera personer som deltar 

vid samma intervju tillfälle. Vidare menar Denscombe att diskussioner i en gruppintervju 

skapar en form av ”stimulus” . Stimulus består av att deltagarna i en intervju hittar 

gemensamma erfarenheter som de bär med sig.        

Jag spelade in intervjuerna efter föräldrarnas samtycke. Det var viktigt för mig att spela in 

intervjuerna, eftersom det hjälpte mig att minnas den fullständiga informationen. Samtidigt 

kunde jag fokusera på de icke-verbala signalerna vid kommunikationen.  Denscombe (2009) 

anser att ljudupptagning är vanlig metod vid intervjuer, för att den kan ge forskaren en 

fullständig dokumentation. Det finns även nackdelar med inspelning, anser Densombe. Han 

menar att med inspelning fångas de talade orden in och men inspelningen missar de icke-

verbala kommunikationer. Jag upplevde inte att intervjupersonerna blev störda av inspelning. 

Däremot upplevde jag att föräldrarna kände sig trygga att öppna sig och föra en diskussion.  

Intervjupersonerna informerades om sina rättigheter när det gäller att avbryta intervjun och att 

de ska vara oidentifierade i undersökningen.  

 

 

5.5 Litteratur och datasökning  
 

Jag har sökt litteratur i högskolans bibliotek och databas med hjälp av sökord som: 

delaktighet, LSS insatser av stöd och service, empowerment och makt inom socialtarbete. Jag 

har även fått hjälp och tips av min handledare med en del tidigare forskning och rapporter. 

Dessutom har en av föräldrarna jag har intervjuat mejlat en del teorier och rapporter till mig 

som socialstyrelsen har utfört och som berör uppsatsens syfte.   

 

5.6 Etiska perspektiv 
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Denscombe (2009) betonar att forskaren bör vara medveten om respondenternas rättigheter 

samt respektera dem. Vid telefon samtal med föräldrarna upprepade jag det jag också hade 

skrivit i brevet (se bilaga 1) om vilka rättigheter de hade i denna studie, att de när som helst 

kunde avbryta intervjun och att information om identitet skulle vara konfidentiell.  

När det gäller sekretess har jag själv fått en del svårighet för att få kontakt med föräldrarna på 

grund av det. Men under intervjuerna upplevde jag inte att föräldrarna hade sekretess 

gentemot sina barn gentemot mig. Det kanske berodde på att jag var tydligt med att informera 

föräldrarna att jag hade sekretess gentemot dem och barnen. Därför är det viktigt att för mig 

att lägga fram det insamlade data anonymt genom att inte skriva tydliga uppgifter om barnen 

eller föräldrarna. 

Denscombe (2009) förklarar att forskaren måste använda sig av dessa fyra följade huvudkrav:  
 

 Informationskravet – Jag var noga med att informera mina respondenter om studiens 

syfte och att deltagandet är frivilligt samt vilka villkor som gäller för deltagandet.  

 

 Samtyckeskravet – Respondenter gav sitt samtycke till att medverka i studien. Jag 

informerade dem om att de kunde avbryta sitt deltagande när de ville och att 

informationen som de uppgett kunde avlägsnas ifall de ångrade sitt yttrande.  

 

 Konfidentialitetskravet – jag informerade mina respondenter om att uppgifterna som 

de lämnade skulle behandlas strikt konfidentiellt. Jag informerade dem om att deras 

identitet inte skulle avslöjas. På detta sätt kunde jag som forskare garantera mina 

respondenter konfidentialitet.  

 

 Nyttjandekravet – Respondenterna informerades om att intervjuerna skulle användas i 

denna rapport och att insamlat material enbart skulle användas i denna studie.  
 

 

Jag meddelade deltagarna att de skulle få ta en del av min uppsats och att den skulle 

publiceras. 

 

5.7 Analys av metod 
 

Denscombe (2009) förklarar att varje inspelad timme, tar flera timmar att skriva ner. Vilket 

förklarar pressen som jag hade på mig att utföra intervjuerna så fort så möjligt, eftersom jag 

var medveten om hur lång tid det skulle ta för att skriva ner data och att jag hade en begränsad 

tid på mig för att skriva klart uppsatsen. Förberedelsen av de insamlade data började med att 

lyssna på dem inspelade intervjuerna och samtidigt skriva ner varje intervju för sig. Sedan 

utifrån vad Denscombe (2009) ansåg i sin bok, läste jag dem skrivna data noggranna för att 

kontrollera om jag fick svar på mina frågor samt om svaren uppnådde mitt syfte. Slutligen 

skrev jag allt information i resultat kapitel, uppdelade under olika tema utan att för in 

oberättigade fördomar. Med dessa föregående steg, ansåg jag att jag uppfyllde de följande fem 

steg som Denscombe (2009) nämner om när det gäller att analysera kvalitativa data: 

 Förberedelse av data 

 Förtrogenhet med data 

 Tolkning av data 
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 Verifiering av data  

 Presentation av data 

 

Ur validitetssynpunkt var mitt val av forskningsmetod relevant eftersom jag undersökte 

informanternas upplevelser. Kvale & Brinkmann (2009) anser vikten av validitet i en studie 

genom att forskaren håller sig till syftet och frågeställningar. Detta hade jag som 

utgångspunkt hela tiden under arbetsgången. Under utformningen av intervjuguiden hade jag 

hela tiden i tankarna att svaren på frågorna skulle uppnå syftet. Jag ansåg att genom det ökas 

undersökningens validiteten. 

 

5.8 Metodreflektion  
 

För att få djupare och större förståelse för hur föräldrarna resonerade kring valet av insatser 

enligt LSS, har denna studie grundats på en kvalitativ metod. Jag genomförde personliga 

intervjuer och var medveten att intervjuer som forskningsmetod krävde en del förebredelse 

och tid, både före intervjuerna och efter eftersom det handlade även att skriva ner och 

analysera data som framkommer under varje intervju. 

 

Fördelen med intervjuerna var att jag kunde få riktiga och relevanta svar av föräldrarna.  Att 

flexibilitet under intervjun gav mig möjlighet att diskutera mer hur de resonerade kring val av 

insatser. Det blev lättare för föräldrarna att ta upp sina åsikter, synpunkter och bekymmer. Jag 

upplevde att föräldrarna hade lätt att öppna sig och prata fritt det de ville säga. En del 

föräldrar var hjälpsamma en hjälpte mig med att få kontakt med en annan förälder. Medan den 

andra hjälpte mig med att få fram mer information och studie som kan vara relevanta för min 

studie.   Dessutom hade jag möjligheter att direkt bekräfta föräldrarnas svar.  

Nackdelar med intervjun var att det tog tid för mig att träffa de fyra föräldrar som jag tänkte 

intervjua, eftersom det uppstod en del problem som gjorde att planering av intervjuer tog lite 

mer tid än vad jag förväntade mig. Enligt kommunens tjänstemän var respondenterna 

sekretessbelagda och de kunde inte lämna ut uppgifter om vilka föräldrar har barn med 

funktionshinder. Detta gjorde det svårt för mig att påbörja intervjuerna i god tid. Jag har 

försökt kontakta en del privata organisationer och habiliteringen men tyvärr fick jag inget svar 

eller hjälp. Dessutom behövs det god om tid för att analysera deras svar.  

 

 

6. Resultat  
 

Samtliga intervjupersoner är föräldrar till barn med olika funktionsnedsättningar. Tre av 

barnen är i tonårsåldern och ett är förskolebarn, en tjej och tre pojkar. Dessa barn tillhör LSS 

personkretsgrupp, tre av dem ingår även i LASS. Barnen har olika funktionsnedsättningar 

såsom grav utvecklingstörning, autism, epilepsi och downsyndrom. Två barn använder sig av 

både personlig assistans och korttidsboende, ett barn har personlig assistans och ett använder 

inte någon typ av insats. 
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6.1 Typer av insatser 
 

De två föräldrarna som har valt korttidsboende och personlig assistans som avlastning, anser 

att dessa två insatser fyller olika behov. En av dem menade att assistenten har man hemma för 

att få hjälp med sitt vardagliga behov. Samtidigt är det enklare för föräldrarna att styra 

schemaanläggning och välja personal, i förhållande till korttidsboende.  

Med personlig assistans har jag ett annat val, jag kan mer lägga upp verksamheten eftersom jag 

kan själv styra över dem som jobbar med min son (intervju 1)  

 

Nackdelen med personlig assistans är att den hjälpen utförs hemma vilket gör att föräldrarna 

inte får ett privatliv. Föräldrarna anser att de inte kan slappna av på samma sätt som när barnet 

är på korttids, exempelvis kan hon/han inte sitta och läsa en bok medan assistenten tar hand 

om barnet. Flera föräldrar är eniga om detta. En förälder är själv personlig assistent för sitt 

barn och anser att det är viktigt att ha korttidsboende för att kunna slappna av.  

Vi är själva assistent för vår dotter men vi tycker att det är skönt att någon annan kan tag henne 

också så att man helt får henne ur hemmet. Vi har haft avlösare tidigare i hemmet men man kan 

inte slappna av på det viset när man har främmande hemma det är ju inte så där att jag kan gå 

och lägga mig på soffan och läsa en bok och assistenten sitter i köket med henne det känns avigt.  

Så därför tycker vi att korttidsboende är väldigt bra (intervju 4) 

Den tredje föräldern har valt personlig assistans som insats, eftersom hennes barn har ett stort 

behov av vård och det är mer flexibelt än korttidsboende. Hon anser att hon kan bestämma 

tider, dagar och personal, det är flera föräldrar som anser detta.   

Vi har personlig assistans eftersom min son har stort behov av vård, det är mer flexibelt, vi kan 

ju själv bestämma tider, daga och personal. Han behöver omsorg dygnet runt och det svårt och få 

på annat sätt(intervju 3)   

Den fjärde föräldern har enbart råd och stöd som insats som erbjuds av habiliteringen. 

Föräldrarna anser att de inte har behov av någon insats än så länge. 

Vi har ingen insats, vi har ju råd och stöd som man får via habiliteringen, innan var det 

kommunen som hade råd och stöd men sedan gick det över till habiliteringen. Vi har logoped, 

sjukgymnast, special pedagog, kurator (intervju 2) 

 

6.2 Dagens utbud  
 

Föräldrarna som intervjuats var nöjda med dagens utbud såsom personlig assistans, 

korttidsboende, avlösare och ledsagare. Föräldrarna ansåg att kontakten med handläggare 

hade varit bra eftersom handläggaren hade följt med hela vägen, dvs. att de hade haft samma 
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handläggare sedan deras barn var nyfödda. Föräldrarna ansåg att de fick den hjälpen de 

behövde. Föräldrar som inte hade insatser ansåg att det var viktigt att insatserna inte 

försvinner.   

Det är viktigt att insatserna inte försvinner om jag som förälder inte väljer någon insats. 

Verksamheten behöver ses över och tänka på hur den organiseras, det kanske inte dröjer länge 

till att de privata organisationerna tar över om kommunen inte anpassar sin verksamhet.  Detta 

kan bidra till att de kommunala verksamheterna försvinner med tiden (intervju 2).   

 

En förälder kommenterar följande: 

Politikerna hittar alltid på ett kryphåll där de kan spara pengar, exempelvis att ta betald för 

maträtterätterna, enligt LSS ska allt vara kostnadsfri. Politikerna krånglar till och gör det inte 

enkelt för föräldrarna. Det göt att de blir trötta och tackar nej till allt(intervju4).    

En annan förälder förklarar sin synpunkt så här: 

Vi är nöjda så, korttids är guld värt. Men jag tycker att politikerna försöker nagga i kanterna 

överalt och minska på grejerna, krångla till mer och mer för att spara pengar.  Vad jag kan känna 

det här att de gick från institutionerna för att det kostar pengar och det är vi alla tacksamma för 

att det inte finns längre, men de har ju fått ett väldigt billigt alternativ att föräldrarna faktiskt ta 

hand om dina barn i18 år. Det räcker inte, utan vi ska ändå ge mer, t ex vårdbidraget man får 

betala allt med det.  Det bli ju inget kvar av det, så egentligen man får inte extra pengar för att 

man tar hand om barnet. Jag säger hela tiden att snart kommer det att sluta med att föräldrarna 

kommer att säga till de på BB här får ni ta barnet.  Bränn inte ut föräldrarna så att absolut inte 

vill se sina barn för det finns en del föräldrar som har blivit utbrända där de har stop med de här 

barnen och fick de bo fulltid på korttids då för det finns ingen stans och göra av dem annars och 

de blir alla de andra lidande utav det för då måste finnas en plats för det barnet alltid på korttids 

då förlorar ju andra barnen på det. Det är typ det enda jag kan tycka men det är politikerna som 

bestämmer det(intervju 4).   

  

En av föräldrarna hävdade att de inte var riktigt insatta i vad det finns eftersom de inte hade 

någon typ av insatser. Men de upplevde ändå att det fanns en väldig stor skillnad mellan 

kommuner när det gällde insatser av stöd och service. Vidare förklarade de om sitt kontaktnät 

med andra föräldrar från olika kommuner och hur svårt hade dessa föräldrar.   

Det är många få stånga sig blodiga för att få hjälp och andra få hjälp direkt (intervju 2).  

 

6.3 Valfrihet 
 

Intervjupersonerna ansåg att de inte hade valmöjligheter eftersom det inte finns mycket att 

välja på utifrån deras barns situation. De flesta hävdade att det inte finns olika slags 

korttidsboenden att välja på.  ”Antingen detta korttids eller inget”. En av den intervjuade 

föräldern berättade att det tidigare har funnits möjligheter att välja korttidsboende utifrån 

åldrar.      

Valfrihet har man inte, det var korttids eller korttids. Det finns ingen möjlighet att välja mellan 

olika slag av korttids med olika inriktningar. Utan får man korttids så det är detta korttids eller så 

får man inget. Jag kan välja om jag vill ha korttids eller inte, men annars har jag ingen 

valfrihet(intervju 1). 
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Typisk det här med politiker och insatser, från början var det här att ungdomar ska vara 

ungdomar och små barn ska vara med små barn. Man skulle inte blanda dem för att de skulle 

kunna få ha sina aktiviteter, nu är det inte så, det är ju för det blir billigare och stoppa alla i ett 

och samma ställe och nu låter det är ju att så himla bra att de få så mycket glädje av varandra. 

Det här med att vinkla hela tiden så lät det inte från början var det lite strikt. Det här med stegen 

var viktiga och hålla med åldrarna, just för att inte åldrarna skulle blandas för mycket då. Men 

detta är borta nu(intervju 4). 

Från en annan förälders perspektiv, så hade de valt bort korttids för att de ansåg att det inte är 

den valmöjligheten som passade sitt barn med tanke på hans tillstånd. Utifrån föräldrarna som 

inte använde något slag av insats för sitt barn, ansåg att valfriheter är rätt så stor och det var 

viktigt att det skulle vara något som passar barnen men de saknade en annan typ av stöd i 

början såsom andra föräldrar som hade tidigare erfarenhet. 

Vi blev aldrig erbjudna till att vi får träffa andra och fråga de osv. Vi pratade med handläggaren 

om det när han var här vi nämnde att det hade varit en bra insats att man fick träffa en familj 

som hade erfarenhet av downsyndrom barn men det fanns inte, men vi sa att vi skulle ställa upp 

och då nappade han upp. Det är en väldigt viktigt del som professionell då har du en inställning 

inte en känslomässig bit men det har vi, men det har varit lite via habiliteringen, det var någon 

familj men det blev aldrig någon träff(…..) det är bra om det finns den tjänsten, den är nästan 

viktitigare än den man får via habiliteringen. Man kan tala om hur vi mådde och att det är ok att 

känna så, det är så att man själv fick barn med downsyndrom istället får man träffa barnen och 

de är som alla andra barn men det blir så mycket känslor när man får barn, just att de här 

känslorna man har man kanske är väldigt besviken och acceptera det är inte extra pyssel och 

läkarbesök men vi har väl också haft tur att vår son har varit förskonad från början inte mycket 

problem(intervju 2).  

En förälder ansåg att de tidigare hade mer valfrihet när det gäller korttidsboende. Hon menade 

att tidigare kunde de styra mer när det gällde vilka dagar man vill ha. Men nu upplever de att 

det är svårare.  

Från början så hade vi beslut på korttids, det betydde då att vi inte hade ett antal dagar, utan vi 

fick önska och så fick vi tilldelad då. Det hände ju ofta att de ringde efter vår dotter och frågade 

om hon kunde stanna på korttids. Sedan ändrades det och det blev att de som kom nya till 

korttids, fick ett beslut på hur många dagar man har rätt till. Men vi hade fortfarande det här 

öppet, då sade handläggaren det är bättre annars är ni begränsade annars får ni aldrig mer än de 

dagarna ni beviljade så låt det vara det gamla beslut då. Sedan helt plötsligt ändrade det här igen 

och det var det här om vi inte ansöker om ett beslut så kanske vi inte fick någonting alls, 

eftersom vi inte hade beslut på fasta dagar så kunde det visa sig att vi kanske inte fick någonting 

i månaden då för vi inte hade beslut på antal dagar. Vi fick söka om ett beslut och fick 10 dagar. 

Det har funkat bra så, men nu har de ändrat igen, nu har man max en helg i månaden och ibland 

får man inte en hel helg utan att hon kommer hem på lördag. Tidigare fick vi mer helger än vi 

får nu, så det känns att det har blivit sämre(intervju 4).      

 

6.4 Att vara delaktiga i valet 
 

Föräldrarna har olika syn på delaktighet. En förälder är nöjd med att ha personligt assistans 

som insats, för hon anser att hon kan vara delaktig i hur och vem ska ta hand om hennes son. 

Med personlig assistans har du ett annat val du kan mer lägga upp verksamheten, när du själv 

styr över dem som jobbar med honom (intervju 1).  

En annan förälder är nöjd med att ha korttidsboende som insats, däremot har de känt att 

kommunen inte har varit hjälpsam när de valde personlig assistans istället för avlösare.  
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Det var väl någon gång jag frågade kommunen hur man gör då om man är assistent eller har 

assistent för vi hade andra assistenter också då, om någon den bli sjuk eller så där, så sa de att 

det är vår assistans bolag som ska se till att vi har vikarie. Men jag upplevde inte att kommunen 

var så hjälpsamma (intervju 4)  

En av föräldrarna berättar att hon har haft svårighet med att påverka sitt val av personlig 

assistans.      

Vi hade med en kurator från handikappomsorgen i Halmstad, som jag hade pratat med och det 

var han som sa till försäkringskassa, när de var hemma och träffade oss. Han skulle försöka få 

det här just då utan att man räknar timmar, alltså att han har en omsorgs behov tillsyn av 24 

timmar av dygnet. Vi fick genom det när sonen var 6 år. Jag och min man valde att ha till och 

börja med 8 timmar måndag till fredag. Sedan utökade vi assistansen till 9 timmar och för två år 

sedan valde vi själva att ha personlig assistans dygnet runt.  Det har ju varit lite att vi vill ha 

privatliv och när han var liten vi tyckte att vi inte behöver så många timmar. Men han är stor nu 

och kräver mer, vardagen var slut för oss innan halv fem när vi kom hem. Vi hade sonen och vi 

kunde inte göra mer. Sedan sa vi att vi måste ha fler timmer för att vila och kunna göra något 

annat.  Jag arbetar som personligt assistans för att åter igen får det här med privat livet. Jag 

kämpar hårt för att få välja personal som vi ville ha om de ska vara i vårt hem så måste vi kunna 

lita på dem (intervju 3). 

De föräldrar som inte använde någon typ av insatser hade inte tillräcklig med erfarenhet om 

delaktighet när det gäller valet men de har kommenterat följande: 

Vi har inte haft några problem alls tycker jag. Man hör många som klagar på habiliteringen.  Vi 

kan inte känna något, jag tycker vi har suveränt kontakt, lätt kommunikation, förstår man inte så 

hjälper de med allt (intervju 2).  

 

6.5 Barn- och föräldraperspektiv  
 

Intervjupersonerna var eniga om att valet av stöd och service skulle passa deras barn. Flera av 

dem ansåg att det var viktigt för barnen att få möjligheter att utvecklas och att lära sig att bli 

mer självständiga. En förälder ansåg att det var roligt för barnet att komma hemifrån, men 

samtidigt var det viktigt att hålla rutiner genom att åka till skolan och komma hem eller till 

korttids på eftermiddag. Resonemangen att inte välja fritids till exempel hade att göra med att 

sonen var där för en kort tid och att det inte var så lätt för personalen att lära känna honom, så 

blev det även svårt för honom att ha för många olika personer runt sig.  

Vi har valt att inte ha fritids, eftersom det bli för kort tid och han är inte lätt att lära känna 

honom. Han är lätt att ha och göra med, men det tar lång tid och förstå honom och på något vis 

kommunicera med honom om man ska säga det alltså. Då känner jag liksom fritids så han är inte 

där i veckorna, för att han går i skolan och han orkar inte länge och jag är hemma då kommer 

han hem och vilar istället. Då hade blivit fritids på lov men jag känner att det blir för hattigt. De 

som är där, det är ny personal och de ska lära känna honom; nej. Jag tycker det blir för mycket 

olika (intervju 1).  

En förälder ansåg att som förälder var hon skyldig att se till att barnet få det tryggheten samt 

den vård och omsorg han/hon behöver.  

Min skyldighet som föräldrar enligt föräldrabalken så ska jag se till att min son ska få den 

trygghet och vård och omsorg han behöver, och när jag tycker att, när en lokal är inte anpassad 

för hans säkerhet då kan jag inte välja den för då skadar han sig. Det kommer jag som mamma 

tycka att jag väljer mig före honom. Det kanske hade jag velat för jag behöver ha ett privatliv. Vi 

har valt att han ska vara trygg och inte skada sig och det är hemma. Vi har anpassat vår bostad 

efter hans behov (intervju 3). 
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Föräldrarna som inte använde insatser, berättade att de hade diskuterat valet kring insatser 

men att de inte hade fattat något beslut än. De menade att de ville ha någon typ av insats för 

deras son som skulle passa honom, men detta bestämmer de när han bli äldre. Föräldrarna tog 

upp hur de har resonerat när det gäller skolan. De ansåg att sonen fungerar bra socialt, därför 

bestämde de att han skulle börja i skolan, eftersom de upplevde att särskolan inte är ett 

alternativ. 

Vi har inte valt någon insats, men vi diskuterar kring det ibland och när vi väljer, så ska det vara för vår 

son skull. Ibland funderar vi på avlastning som ledsagarservice när han bli äldre, som någon kan följa 

med honom på bio osv. Samma när det gäller korttids och sådana, det kan bli en kul grej att sova över 

där och det finns vuxna som inte är mamma och pappa. Detta kan lära honom blir mer självständig.  

Nu känner vi inte att vi behöver avlastning, för även om han har sina perioder ibland så är det något 

som alla föräldrar har med sina barn (intervju 2).  

 

Fler föräldrar resonerade om att de behövde ha ett privatliv. De som valde korttidsboende 

ansåg att de hade svårt med det när de hade personlig assistans i hemmet. Därför hade de valt 

korttidsboende som ett annat alternativ. De ansåg att de behövde vila och hämta krafterna för 

att kunna orka hjälpa sina barn.  

Föräldern som inte hade insats, hade resonerat så här: 

Vi skaffar barn för att vi vill ha barn, inte för att lämna bort dem. Vi har valt att ha vårt barn 

hemma för att vi vill vara med honom och det är naturligt. Det är ingen börda det är glädje 

(intervju 2). 

7. Analys och diskussion 
 

I detta kapitel presenteras analysen och diskussionen utifrån den insamlade empiri, tidigare 

forskning och teorier. Analysen presenteras under följande rubriker: Valfrihet och delaktighet, 

Barn- och föräldraperspektiv. Därefter följer en redogörelse av min slutsats. Kapitlet avslutas 

med kort redogörelse för mina framtida forskningsfrågor. 

 

7.1 Analys av resultatet 
 

Utgångspunkten i detta kapitel är uppsatsens syfte som handlar om hur föräldrar till barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning gör sina val av stöd- och serviceinsatser enligt LSS.  För 

att kunna analysera den insamlade empirin, utgår jag från tidigare forskningsdel (se kapitel 3) 

och teoridelen (se kapitel 4) som tar upp makt, empowerment och brukarinflytande. I analysen 

kommer jag även att utgå från frågeställningen (se avsnitt 1.1) som är uppdelad i resultat (se 

kapitel 5) under olika teman, men här kommer jag att ha två teman det första är valfrihet och 

delaktighet och det andra är barn- och föräldraperspektiv.  
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7.1.1 Valfrihet och Delaktighet 

För att kunna förstå hur föräldrarna upplever delaktighet och valfrihet samt kunna tolka 

föräldrarnas svar på frågor om det, anser jag att det är viktigt att jämföra deras svar med vad 

teorier, tidigare forskning samt lagstiftning berättar om det. Valfrihet och delaktighet, som är 

en av rättigheterna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder och 

LSS, är ofta en förutsättning som ger personer med omfattande funktionshinder och deras 

anhöriga rättighet att påverka sina livssituationer som alla andra gör (Möller 2003; Jonsson 

2009). Valfrihet handlar om att ha rätt till att välja. Två av föräldrarna som intervjuats 

upplever inte valfrihet på samma sätt som beskrivs ovan. En förälder upplever att kommunen 

blev ohjälpsam så fort föräldrarna gick över till personligt assistans istället för 

ledsagarservice. Den andre föräldern hade svårt att få personligt assistans pga. att hon inte 

kunde räkna när sonen fick kramper för att få antal timmar avlastning. Däremot visar 

socialstyrelsens rapport (2005)  att föräldrarna är tuffa förhandlare och att de kan försvara sina 

rättigheter genom att de förhåller sig sakliga och formella. Ershammar (2006) belyser vikten 

på brukarinflytande när det gäller personer med funktionshinder och deras anhöriga. Han 

förklarar att det bara är individen själv kan om sina behov och för att leva i ett demokratiskt 

samhälle bör all medborgarna kunna styra över sina liv. Intervjupersoner menar vidare att det 

inte finns så mycket de kan välja på utifrån deras barns behov och därmed att det inte finns 

valmöjligheter. En förälder anser att det inte finns olika kortids att välja eftersom det finns 

bara en korttids att välja på.   

  

Delaktighet innebär att vara delaktigt i beslutet som fattas som berör ens livssituation (LSS). 

Utifrån intervjupersonernas berättelser har de möjligheten att vara delaktiga i väldigt liten 

utsträckning eftersom de inte har rätt att välja vilka insatser de behöver. Samtidigt är det 

intressant att se hur föräldrarna upplever sin delaktighet beroende på typ av insatser som de 

får ta del av. Ershammar (2006) menar att det är bara de personer som har 

funktionsnedsättning som har kunskaper om vilka stöd han/ hon behöver. Detta måste vara en 

självklarhet men i verkligheten är det många andra som tror sig ha kunskaper om vad den 

enskilde har för behov. Mattson (2009) anser att lagstiftning och riktlinjer styr mötet mellan 

socialarbetaren och brukaren, det gör att maktrelationen förskjuts till socialarbetarens fördel. 

Medan Skau (2001) förklarar att med den makt som socialarbetaren har, kan bestämma om 

hon/han vill ge eller inte ge ekonomiskt bidrag exempelvis. Socialarbetaren kan säga vad som 

är acceptabel och normalt eftersom de har tillgång till regler.  Många av de intervjuade 

föräldrarna påpekade att politikerna har ytterst ansvar och stor makt om hur olika 

verksamheter ska styras och organiseras. De föräldrar som inte använder någon typ av insats 

upplever inte några problem när det gäller att vara delaktiga, men däremot har hört många 

andra klagar över det.  En annan förälder är nöjd till exempel att kunna bestämma själv vem 

som ska ta hand om hennes son och vilka tider hon behöver. Arbetsuppgifterna jämfört med 

korttid. En annan förälder upplever inte delaktigheten på samma sätt, eftersom hon inte kunde 

får insatsen hon har rätt till, på grund av att det inte gick att bestämma vilka tider hon 

behöver. Att kunna påverka de offentliga tjänsternas innehåll och kvalitet är en av rättighet 

som brukaren har, anser Möller (1996) och Brusén & Printz (2006). Vidare har det 

framkommit av en förälder att de hade mer valfrihet när det gäller att styra över tiderna på 

korttidsboende men nu upplever de att det blir bara svårare och att de inte har den valfriheten 

längre. I Socialstyrelsens rapport (2003) förklaras att när en brukare ha inflytande och 

medverkan över sina val, utjämnas maktförhållandet mellan brukare och professionell. 

Ershammar tar även upp att det är viktigt med utvecklat inflytande eftersom den minskar 

maktutövning gentemot brukaren. 
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7.1.2 Barn- och föräldraperspektiv 

Hur föräldrarna resonerar när de väljer insats är en relation mellan att ta ett barnperspektiv 

eller ett föräldraperspektiv och hur det förhåller sig till det som Socialstyrelsen poängterar, att 

samtidigt som man tar ett barnperspektiv måste man se till familjsituationen. I resultatet har 

det framkommit olika synsätt på hur det resoneras kring valet av insatser enligt LSS. En del 

föräldrar anser att vikten av att barnperspektivet ska prägla över valet. En av föräldrarna 

argumenterar för sitt val med att det ska var för sonens skull, så att han får möjlighet att 

utveckla sig och träffa andra kompisar. Medan en annan anser även vikten för att få avlastning 

för att kunna orka hjälpa sina barn och att återigen få ett privat liv. Intervjupersonerna är eniga 

om att valet av insatserna enligt LSS ska passa deras barn för att barnen ska få möjligheten att 

utvecklas och lära sig bli självständiga. Föräldrarna poängterade att det är viktigt att barnen 

trivs och har roligt när de kommer hemifrån. En av dem menade att det är hennes skyldighet 

som förälder att se till att hennes barn befinner sig i trygg miljö vilket även föräldrabalken 

anser. Hon anser att korttidsboende inte är anpassat för funktionshindrade därför resonerade 

hon med att ha sitt barn hemma och anpassa sitt hus efter honom.  Enligt Socialstyrelsen 

(2009) är det viktigt hur barnens bästa bedöms utifrån barnets behov, samtidigt ska 

familjesammanhanget beaktas, samtidigt betonas vikten av att bedöma insatsen utifrån varje 

enskilt fall, och att inte skilja i hur man ser på barnperspektiv när det gäller barn med eller 

utan funktionshinder.  

 

Hur föräldrarna resonerar om valet av insatser utifrån deras perspektiv är en viktig synpunkt 

eftersom det framkommer i resultatet av de föräldrarna som använder personlig assistans som 

insats. Föräldrarna anser att personlig assistans är en god insats, men upplever det inte som 

lika avlastande som korttidsboende. Föräldrarna menar att de förlorar sitt privatliv eftersom de 

har personalen hemma hos sig. De flesta intervjuade föräldrar berättade att de har personalen 

hemma nästan dygnet runt vilket ibland kan upplevas som störande i ens privatliv. Medan en 

annan intervjuad förälder berättade att hon arbetar själv som personligt assistans för att 

undvika dessa störande moment när det gäller att ha främmande personal i sitt eget hem. 

Därför var det viktigt för dem att använda korttidsboende som alternativ två för att kunna får 

återigen privat liv när deras barn är på korttids. Föräldrarna har behov av att vila och samtidigt 

hämta krafter för att orka mer. Larsson (2007) anser att föräldrarna har svårare och mer utsatt 

livssituation än föräldrar till ”friska” barn eftersom barn med funktionshinder behöver mer 

omsorg och omvårdnad. ”Vi skaffar barn för att vi vill ha barn inte för att lämna bort dem” 

så här resonerade en föräldrapart som inte använder insatser.   

 

Stöd och hjälp av erfaren förälder är viktig del i föräldrarnas liv när de får reda på att barnet 

har ett funktionshinder.  Detta har framkommit i resultatet av föräldraparet som inte använder 

insats för deras barn. De har velat träffa andra föräldrar med samma problem som kunde 

stödja dem för att inte känna sig ensamma om problemet.  Även Bernhäl Claesson i sin 

avhandling (2004) har påpekat vikten för föräldrarna som hade nyfött barn med någon typ av 

funktionsnedsättning att träffa andra föräldrar som har tidigare erfarenhet. I Socialstyrelsens 

rapport (2005)har det framkommit att föräldrar till barn med funktionsnedsättning känner ofta 

sig isolerade från umgänget eftersom deras vänner försvinner med tiden. Det är väldigt viktigt 

att få kontakt med andra föräldrar som befinner sig i samma situation och kan dela med sig av 

sina erfarenheter. Larsson (2007) förklarar vikten av det sociala behov som föräldrarna kan ha 

behov av. Med sociala behovet menar Larsson att föräldrarna behöver ha kontakt och 

tillhörighet till en grupp. Det är viktigt med släktens och vännernas stöd men det räcker inte 

anser Stenhammar (2007). Kontakten med den professionella gruppen har även sin vägande, 

men fokus ligger mer på barnets funktionshinder än på föräldrarna situation.  
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7.2 Diskussion  
 

I denna kapiteldel redogör jag för det som har framkommit i studiens resultat, därefter redogör 

jag för slutsatser utifrån resultatet samt för förslag till framtida forskningar. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur föräldrar till barn med funktionshinder gör sina 

val av stöd- och serviceinsatser enligt LSS. Studien har visat olika typ av svar beroende på 

intervjupersonernas synpunkter och uppfattningar. Resultatet visar att föräldrarna känner sig 

nöjda med dagens utbud. Två föräldrar ansåg att de kunde påverka beslutet till en väldigt liten 

utsträckning när det gäller delaktighet. De ansåg att genom att använda sig av personlig 

assistans kunde de själva välja personal, planera arbetstiden och arbetsuppgifterna. När det 

gäller valfrihet ansåg tre föräldrar att de inte upplevde valfriheten eftersom de inte kunde välja 

mellan olika typer av korttidsboenden. Barn- och föräldraperspektivstemat visar även 

olikheter i resultaten beroende på barnens funktionshinder och vilka insatser föräldrarna 

använder. Samtliga föräldrar betonar vikten av barnperspektiv kring valet men två av dem 

betonar även vikten av föräldraperspektivet. 

Efter att ha fått fram ett tydligt resultat om hur föräldrarna väljer stöd- och serviceinsatser 

enligt LSS, har jag i efterhand resonerat kring olika frågor av föräldrarnas val av insatser. 

Dessa frågor är: vad är det som väger starkast när det gäller val av insatser? är det delaktighet, 

valfrihet, barnperspektiv eller föräldraperspektiv? Mitt resonemang utifrån resultatet är att det 

är både barn- och föräldraperspektiv som överväger, eftersom föräldrarna ansåg att de kan 

påverka beslutet eller valet i en väldigt liten utsträckning. Jag anser att det är viktigt att 

insatserna bestäms utifrån barnets behov och trivsel. Det handlar inte bara om insatser och hur 

mycket insatser man får eller har rätt till. Däremot handlar det även om hur barnen trivs och 

mår av de insatserna som väljs. En del barn har svårt att kommunicera och uttrycka sig, det 

gör att de inte kan tala om vad det är som stör dem. Detta ämne kan vara ganska känsligt att 

diskutera eftersom det kan var svårt för mig att uppleva föräldrarnas livssituation, vilket 

Larsson (1997) beskriver i sin rapport som påfrestande.  Föräldraperspektivet är även tungt 

vägande eftersom föräldrar till barn med funktionshinder har en påfrestande livssituation, som 

exempelvis psykiska, kroppsliga, ekonomiska och sociala påfrestningar.  Det är därför viktigt 

att underlätta föräldrarnas livssituation för att de ska kunna orka ta hand om sina barn. ”Vad 

händer om föräldrarna blir utmattade och ger upp, de kan lämna sina barn till kommunen att 

ta hand om dem, faller vi tillbaka då till institutioner”, kommenterade en av föräldrarna.  Att 

underlätta livssituationen för båda barn och föräldrar är en av kommunens uppgifter och en av 

rättigheterna som skyddas av lagstiftningar (LSS) och FN:s konvention för personer med 

funktionshinder. Det är även viktigt hur socialarbetaren förhåller sig till dessa lagar och bortse 

från sina egna fördomar och värderingar. Att behandla alla människor efter samma villkor är 

en viktig del i socialarbetarens uppgift och att bortse från ålder, funktionshinder, kön, och 

etnicitet.   

Jag har upplevt att några föräldrar av de jag har intervjuat upplevde att politikernas nya beslut 

hade försämrat deras levnadsvillkor. Det handlar bara om att spara pengar, ansåg föräldrarna. 
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Tidigare hade föräldrarna inga begränsade tider när det gäller korttidsboende, men nu har de 

rätt till högst femton dagar och bara en helg i månaden, det varieras utifrån barnens behov. 

Detta upplevde föräldrar som besparingar som gick ut över deras rättigheter, men kommunen 

och utifrån LSS 2011 arbetar för att förbättra barnens livssituation. Föräldrarna upplevde att 

förändringar inom socialtjänsten hindrade dem från att söka insatser och att de på sätt och vis 

fick dem att ge upp på det de hade rätt till. På sätt och vis har föräldrarna rätt att uppleva 

förändringar som hinder, eftersom tidigare var mer fokus på att stödja föräldrarna för att 

kunna klara av sitt barn. Kommunen erbjöd föräldrarna hjälp och stöd utifrån lagarna men 

med fokus på nöjda föräldrar.  Men dagens samhälle och utifrån LSS 2011 skall fokus ligga 

på barnens bästa i första hand. 

Det är svårt att ta reda på varför beläggningen minskas på korttidsboende. Dagens utbud ger 

föräldrarna mer möjligheter att välja insatser utifrån barns behov. Här har jag exempelvis det 

föräldraparet som inte använder någon insats. Enligt dem, ville de ha sitt barn hemma så 

mycket så möjligt, för att umgås med honom på samma sätt som alla föräldrar gör. De såg inte 

sonens funktionshinder som en börda och som att deras liv var annorlunda än alla andras.  Det 

finns säkert flera som tänker på samma sätt beroende på barnets funktionshinder och vilka 

behov han har. Här vill jag även poängtera det som har framkommit i Socialstyrelsens rapport 

(2011), som visar att ökningen av barn som använder LSS insatser. Rapporten visar 

förändringar i alla insatser: en del insatser ökar medan en annan del minskar beroende på 

föräldrarnas val och barnets behov.   

 

7.3 Slutsatser 
 

Slutsatsen jag kom fram till i denna studie är att valet av stöd- och serviceinsatser enligt LSS 

är ett viktigt beslut som en förälder och handläggaren bestämmer. Att barnens bästa skall vara 

i fokus är en uppfattning som jag har haft som mamma, under läsårets gång och 

arbetserfarenhet med barn som har funktionsnedsättning.  Vi arbetar med att förstärka den 

enskildes livssituation för att hon/han ska ha kontroll över sitt eget liv och kunna påverka sin 

livssituation i samhället. Detta har sin utgångspunkt från makt och empowerment teorier.  För 

att vara kritisk, uppsatsens resultat med fyra utförda intervjuer är inte tillräckliga för att få en 

helsyn på hur alla föräldrar resonerar kring sina val. Det hade varit bättre att intervjua fler 

föräldrar för att få mer information och en större översikt av hur övriga föräldrar resonerar sitt 

val av LSS insatser inom detta ämnesområde.   

Det jag har kommit fram till är att de intervjuade föräldrarna är till delvis nöjda med LSS 

insatser av stöd och service. En del föräldrar överväger sina val till viss del utifrån 

barnperspektiv och en viss del utifrån föräldraperspektiv. Det vill säga att dessa föräldrar 

använder sig av personlig assistans eftersom de anser att det är viktigt för barnet att inte ha 

olika personal runt omkring sig. Därför att föräldrarna kan välja personalen som ska arbeta 

med sina barn och de kan mer styra över arbetstider samt arbetsuppgifter.  Dessutom använder 

dessa föräldrar sig av korttidsboende för att de behöver ha ett privat liv utan att bli störda av 

personalen som arbetar hemma som personlig assistans.  

De föräldrar som inte använder någon typ av insats är även nöjda med sina val och de anser 

att de inte har behov stöd och hjälp än så länge. De är medvetna att de kommer att behöva det 

någon gång i framtiden. Föräldrarna anser att när de ska välja insats, så ska det vara för deras 

son skull. 
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7.4 Framtida forskning 

 
Under arbetets gång har det framkommit en del kommentarer om politikernas nya beslut, som 

verkar starkt inriktade på sparande. Detta väckte intresse hos mig att utföra en djupare 

undersökning med hjälp av socialförvaltningens ledning, där jag skulle kunna få en ökad 

förståelse för hur beslutet fattas när det gäller omorganisering inom verksamheten. Dessutom 

skulle det vara spännande att forska mer om just spänningen mellan föräldra- och 

barnperspektiv – när, hur och varför får det ena eller andra tolkningsföreträde.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
       Brevet till föräldrarna 

Hej! 

Mitt namn är Julie Maroun, jag läser ett program på högskolan i Halmstad som heter 

Socialt arbete – ledning och organisering, programmet är tre år. Nu läser jag sista 

terminen och håller på att skriva min C-uppsats.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur föräldrar till barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning gör sina val av insatser av service och stöd som erbjuds av 

funktionshinderverksamhet. Det handlar även om delaktighet och valfrihet kring valet 

av insatser. 

 

För att uppnå syftet, behöver jag intervjua Dig som förälder som har valt eller valt bort 

korttidsboende som insats. Jag vill informera Dig som kommer att delta i min intervju 

att Du kommer att vara helt anonym. Inga namn kommer att framgå i uppsatsen. Det 

är friviligt att delta och Du kan när som helst avbryta intervju och välja att inte 

fortsätta utan att behöva förklara varför.  

 

Jag kommer att spela in intervju med Ditt samtycke självklart, för att det gör det lättare 

för mig att skriva ut det sedan. Den information Du lämnar kommer inte användas i 

annat sammanhang än i denna uppsats.  C-uppsatsen är en offentlig handling och Du 

kommer att kunna läsa den när arbetet är klart. 

           Om Du vill ställa upp för intervju, det är viktigt att Du kontakta mig senast  

           19/03-2012 

Jag vill tacka på förhand för att Du har tagit dig tid att dela med av Dina erfarenheter 

och tankar.  

 

Med Vänlig Hälsning 

Julie Maroun 

Tel: 070-341 34 14 

Julie_maroun@hotmail.com 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:Julie_maroun@hotmail.com
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        Intervjuguiden  

1. Använder du någon sorts av insats av service och stöd för ditt barn? I så fall vilken? 

2. Varför har du valt denna insats? 

3. Hur har du valt insatsen?  

4. Har du upplevt delaktighet i valet? 

5. Upplever du att du har valfrihet? 

6. Hur resonerar du som förälder kring valet av insatser? 

7. Hur resonerar du för ditt barn kring valet av insatser? 

8. Vad anser du om dagens utbud av stöd och service, är det tillräcklig eller har de 

andra önskemål?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


