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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att erhålla förståelse för hur kontakten med personalen till vuxna 
brukare vid LSS-boenden upplevs ur ett föräldraperspektiv. Genom att sätta föräldrarna 
i fokus, önskade vi få kännedom om de handlingssätt som främjar ett bra samspel. 
Fokuserade områden var kommunikation, samarbete, inflytande och förväntningar. 
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med två fäder och tre mödrar vars 
barn bor på gruppbostad/servicebostad. De inspelade intervjuerna transkriberades och 
analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Tolkningen gjordes med hjälp av 
rollteorin. Respondenterna uttryckte både likartade och skilda upplevelser av kontakten 
med boendepersonalen. Merparten av föräldrarna ansåg emellertid att samspelet var 
otillfredsställande. För att få till stånd ett bra samspel fanns önskningar om en rak och 
öppen dialog, att bli sedd och hörd som förälder, förståelse för det vuxna barnets 
problematik, samt mindre antal personal runt sonen/dottern. Resultatet kan bidra till en 
djupare förståelse för föräldrarnas situation bland de anställda på LSS-bostäder, och 
förhoppningsvis ett bättre samspel mellan anhöriga och personal. 
 
Nyckelord: Funktionshindrade, Föräldrar, Kontakt, LSS, Personal, Samspel. 
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1. Introduktion 

Antalet individer som har insatsen boende för vuxna enligt Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) har ökat för varje år. Den första oktober 2009 hade 22 

900 personer i Sverige denna insats. I Jämtlands län bor 500 personer i boende för 

vuxna och 306 av dem i Östersunds kommun (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Det är i hemmet som man normalt tillgodoser sina grundläggande behov och umgås 

med andra människor, på det sättet har bostaden en stor betydelse för självkänslan och 

identiteten (Bergstrand, 2009). Med utgångspunkt i ovanstående förutsätts att hemmet 

spelar en viktig roll vid integrering och delaktighet i samhället, därför kan hemmet 

betraktas som kärnan i all rehabilitering. Ett samarbete mellan alla i den 

funktionshindrades nätverk är betydelsefullt. Att få mer kunskap om vad som kan 

främja ett givande samspel mellan de som står individen som bor på LSS-boendet 

närmast är av stor vikt för att forma ett tryggt och bra stöd.  

 

Denna uppsats vill belysa hur kontakten mellan föräldrar och personal till vuxna 

brukare vid LSS-boenden ser ut.  Vi söker således förståelse för vad som kan främja ett 

bra och givande samspel mellan dessa båda parter. 
 

Vetenskapliga studier med föresats att undersöka samspel mellan boendepersonal och 

föräldrar tycks inte existera, däremot finns en hel del forskning om samverkan mellan 

föräldrar till yngre barn och professionella (Case, 2001; Hodge & Runswick- Cole, 

2008). I närliggande forskning har dock stycken hittats som berör det aktuella området.  

 

Deckmar (2009) skriver utifrån sin roll som mamma till en son som bor på gruppbostad, 

att kontakten mellan föräldrar och personal oftast är god, men att konflikter ibland 

uppstår. Hon pekar också på hur olika syn de anhöriga och personalen kan ha när det 

gäller vad som är bäst för det vuxna barnet. Gustafsson, Hallerfors och Mollberg (1995) 

diskuterar anhörigkontakten ur ett professionellt perspektiv och påpekar vikten av ett 

respektfullt bemötande.  
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Förhoppningsvis kan denna studie leda till större kunskap om hur föräldrar till individer 

som bor på LSS-boenden upplever sin situation. Genom ömsesidig förståelse mellan 

personal och föräldrar kan missförstånd undvikas och en gynnsam dialog föras.  
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2. Bakgrund 

2.1 Habilitering/Rehabiliterings historia 

I slutet av 1800-talet växte Sveriges tankar om rehabilitering fram. Dessa idéer kom 

från vanföreanstalter och enskilda, som tog hand om funktionshindrade barn och 

ungdomar. Rent praktiskt innebär rehabilitering att återfå eller minska följderna av de 

förlorade färdigheterna. Habilitering däremot syftar till att utveckla nya förmågor till 

individer som har en medfödd funktionsnedsättning eller som ådragit sig den i tidig 

ålder. Ovanstående individer har en gemensam faktor och det är att alla i någon form 

kommer att bli föremål för åtgärder från sjukvården i rehabiliterande syfte (Stibrant 

Sunnerhagen, 2000). En definition av habilitering gjordes i propositionen till LSS:  

 

”planerade och från flera kompetensområden sammansatta åtgärder, sam 
allsidigt främja utveckling av bästa möjliga funktionsförmåga samt psykisk och 
fysiskt välbefinnande hos den enskilde” (prop.1992/93:159, s. 200). 

 

2.1.1 Utveckling från 1960 och framåt, från sinnesslö till funktionshindrad. 

Sveriges historiska utveckling gällande personer med handikapp har gått från fattigvård 

till handikappomsorg. Omsorgslagen som inrättades 1985 och dess föregångare utgör 

alla en unik lagstiftning inom välfärdsstaten och är antagen i politisk enighet. Den 

riktades mot en förhållandevis liten grupp av befolkningen (Grunewald & Leczinsky, 

2008). En nyorientering skedde därmed inom det socialpolitiska området.  

 

Under sextiotalet togs ansvaret för de utvecklingsstörda barnen över av samhällsvården. 

Svårt utvecklingsstörda människor skulle inte synas ute i samhället. Däremot hade inte 

alla landsting egna vårdanstalter, vilket utmynnade i en bristande eller obefintlig 

kontakt mellan barnen och föräldrar på grund av långa resvägar. För att underlätta 

besöken hos varandra tog staten år 1966 beslut om att de skulle betala resorna för 

föräldrar eller till barnen, med avsikt att skapa bättre förutsättningar för en bra relation 

mellan parterna (Graninger & Lovén, 1994). 
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2.1.2 Utvecklingsmöjligheter för de sär skilda 

2.1.2.1 Barnen 

Under 1968 fick barn med utvecklingsstörning sin lagstadgade rätt till förskola, daghem 

och träningsskola. Tidigare hade barn under sju år och med utvecklingsstörning varit 

utestängda från den rätten. Den stimulans som den pedagogiska leken medförde visade 

sig ha en stor betydelse. Detta anses som en av de bidragande orsakerna till att 

förtidspensioneringarna bland utvecklingsstörda sjönk drastiskt i slutet på åttiotalet. 

(Graninger & Lovén, 1994). 

2.1.2.2 Vuxna 

Könssegregeringen var påtaglig under sextiotalet, män och kvinnor fick inte vistas 

tillsammans, för att undanröja risken för graviditeter. Med 1967 års omsorgslag kom 

rätten till sysselsättningshem eller dagcenter som det senare kallades, för de 

funktionshindrade. En småskalig integrering i samhället hade därmed börjat för dessa 

individer och människors attityder började förändras gentemot dem (Graninger & 

Lovén, 1994). I detta skeende började de ideologiska begreppen normalisering och 

integrering även att tillämpas inom handikappolitiken. Under senare delen av sjuttiotalet 

tillsattes en utredning angående ”viss omsorg om handikappade” och direktiven för 

granskningen hänvisade till normaliserings- och integrationsprinciperna. Denna 

utredning utmynnade i 1985-års omsorgslag och en lag som handlade om att få leva 

som andra (Graninger & Lovén, 1994).  

 

Tideman (2000) skriver om den skandinaviska tolkningen av normalisering och 

integrering. Den vilar på värderingarna om jämlikhet och rättvisa i levnadsvillkoren, 

respekt för alla, vanliga och ovanliga människors lika värde och rätten till ett bra liv. 

Åkerström (2004) skriver att normalisering kan ses som honnörsord eller ett 

förolämpande ord, utifrån aspekten att många försöker eftersträva ett osynliggörande av 

handikappet. Under 70-talet började avvecklingen av anstalter och vårdhem, men fick 

den stora genomslagskraften under 80-talet. Även begreppet samordnad habilitering 

lanserades under 70-talet. Det syftade till att tillgodose barnets och familjens samlade 

behov av stöd (McElwee, 2000).  
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2.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

LSS är en av de lagar som utgör kärnan i den genomgripande reformering av 

handikappolitiken som ägde rum i mitten av 90-talet. Den kännetecknas av en 

humanistisk människosyn, vilket innebär att ingen människa är mer värd än någon 

annan (Bergstrand, 2009). Denna marginaliserade grupp av människor skulle därmed få 

jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet (SFS 1993:387, § 5). 

Grundprinciperna för LSS ligger i autonomi, inflytande, tillgänglighet, delaktighet, 

kontinuitet och helhetssyn (Jonsson, 2000). Två sammanlänkande begrepp inom LSS är 

valfrihet och integritet. Bergstrand (2009) beskriver hur lagen erbjuder en ökad valfrihet 

för den enskilde genom de olika insatser som kan erhållas. Dessa insatser leder vidare 

till ett mer självständigt liv och därmed en ökad integritet.  

 

För att få tillgång till de insatser som LSS har att erbjuda görs en behovsprövning 

utifrån vad som kallas personkrets. Insatser om särskilt stöd och service kan ges till 

personer  

1. ”Med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.  
2. Med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre värld eller kroppslig sjukdom. 
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 (SFS 1993:387, § 1).”  

 

De insatser för särskilt stöd och service som finns inom ramen av denna rättighetslag 

styrs i 9 § LSS. Dessa består av rådgivning, personlig assistent, ledsagarservice, 

kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 

korttidstillsyn (fritidsplats för barn över 12 år), familjehem, bostad med särskild service 

för vuxna och daglig verksamhet. Insatser enligt denna lag kan endast beslutas om den 

enskilde begär det. Om individen är under 15 år eller anses sakna förmåga att ansöka 

om insatser kan förälder, godeman, förmyndare eller förvaltare ansöka om insatser (SFS 

1993:387, 8§). Ansvarsfördelning mellan kommun och landsting specificerades genom 

LSS. Kommunen gavs det grundläggande ansvaret för omsorgen för funktionshindrade 

och pensionärer. Landstinget tillgavs huvudansvaret för insatserna rådgivning och annat 

personligt stöd (Grunewald & Lecizinsky, 2008).  
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Den bakomliggande tanken för denna lag var att de funktionshindrade barnen skulle få 

bo hemma med sina föräldrar i den mån det gick. En vision hade växt fram att föräldrar 

och yrkesprofessionella med stöd av insatserna från LSS tillsammans skulle måna om 

barnets behov (McElwee, 2000).  

2.2.1 LSS - boende 

Vuxna personer som omfattas av lagen har laglig rätt till eget boende. Bostaden kan 

utformas på olika sätt, men huvudformerna är servicebostad, gruppbostad och särskilt 

anpassad bostad. Kommunen har det lokala ansvaret för att tillgodose behovet av 

bostäder (Bergstrand, 2009).  

 

Med servicebostad menas en bostad som har tillgång till gemensam service som kan ske 

bland annat genom måltider, personlig service eller omvårdnad, detta brukas ses som en 

blandning av gruppbostad och självständigt boende i lägenhet. Där det finns flera 

servicebostäder skall det även finnas gemensamma utrymmen för service och umgänge. 

Det kan däremot bo fler personer vid ett serviceboende än en gruppbostad 

(Socialstyrelsen, 2003).  

 

En gruppbostad är bostäder med gemensamhetsutrymmen och där service och vård kan 

ges dygnet runt. Detta är ett alternativ för de funktionshindrade som har ett omfattande 

omsorgsbehov (Bergstrand, 2009). Gemensamhetsutrymmen bör ligga nära eller i direkt 

anslutning till de enskildas lägenheter och vara lätta att nå. Antalet boende i 

gruppbostaden bör vara mellan tre och fem. Ytterligare boende skall kunna godkännas 

inom gruppboendet, men bara under förutsättningen att övriga boende får goda 

levnadsvillkor (Socialstyrelsen, 2003). Anledningen till avsikten med mindre grupper är 

att den enskilde ska kunna få en tillhörighet och en social roll i gruppen, skaffa sig 

vänner, samt lära sig förstå och förutsäga andras reaktioner. De individuella behoven 

blir mer synliga och kan tillfredsställas på en personligare nivå. Ännu ett skäl till att 

antalet boende på en gruppbostad inte bör vara för stor är att personalgruppen som ger 

stöd, service och omvårdnad inte ska vara för många. Stöd och service ska tillgodose de 

enskilda individernas individuella fysiska, psykiska och sociala behov. Omvårdnaden 

kan inrymma både praktisk hjälp eller vara mer av en vägledande natur, beroende på 

vad den enskilde behöver och klarar av (Socialstyrelsen, 2003).  
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Särskilt anpassad bostad kan likställas med att lägenheten utformas efter personens 

behov men utan fast personal och att omvårdnadsdelen inte ingår, utöver detta har inte 

kommunen ansvaret för hälso- och sjukvården i dessa lägenheter (Socialstyrelsen, 

2003).  

 

I Östersunds Kommuns plan för vård och omsorg som kommunfullmäktige beslutat om 

den 15 mars 2006 står att läsa följande:  

 
”Brukare och närstående bemöts på ett respektfullt sätt och har inflytande i 
planering och utformning av stöd och insatser” (Östersunds Kommun, 2006).  

 

Planen utgår från att de skall bedriva en aktiv personalpolitik för att få god kvalitet i 

verksamheten. Ledorden är kompetens, kvalitet och kontinuitet. Kompetens utgörs av 

att rekrytera personal med rätt kompetens och så även till ledningsfunktioner. Krav på 

utbildning och att en fortlöpande vidareutbildning skall ske. Kvalitetsaspekten innebär 

att personal ska inspireras att tillämpa ny kunskap, detta för att kunna utveckla vård och 

omsorgsverksamheten. Kontinuiteten delas in i tre underkategorier vilken den första är 

personkontinuitet vilket konkret innebär att brukaren känner den som kommer och ger 

stödet. Den andra är omsorgskontinuitet som betyder att brukaren får de ansökta 

insatserna utförda utifrån överenskommelsen, oavsett vem som utför dem. Den tredje 

och sista faktorn tidskontinuitet innebär att de boende ska få hjälp på de tider samt i den 

omfattning som beslutet om insatsen anger (Östersunds Kommun, 2006). 

2.2.2 Autismspektrumstörningar (ASD) och utvecklingsstörning 

Autismspektrumstörningar är ett samlingsnamn för neuropsykiatriska störningar som 

ger funktionsnedsättningar. Det innefattar begränsningar i förmågor som kan variera i 

större eller mindre omfattning hos individen. De mest kända begränsningarna är att en 

ömsesidig social interaktion, kommunikation och talat språk är alltför svårt att förstå. 

Även ritualbeteenden, begränsningar gällande fantasi, överaktivitet kontra 

underaktivitet finns. Andra förekommande begränsningar kan vara rubbningar i 

ätbeteendet, sömnstörningar, onormal respons på sensoriska stimuli. En majoritet av 

dem som har autismspektrumstörningar drabbas även av ett begåvningshandikapp. Men 

det finns även de som har specialbegåvningar (Gillberg, 1999). 
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Utvecklingsstörning föreligger när en individs intellektuella begåvning inte utvecklas 

normalt. De mest generella svårigheterna för dessa individer föreligger inom områden 

som en försenad utveckling, inlärnings- och perceptionssvårigheter, minnesstörningar 

samt svårigheter med abstrakt tänkande. De kognitiva funktionerna påverkas, och inte 

den fysiska utvecklingen (Olsson & Olsson, 1998). För att bli fastställd som 

utvecklingsstörd är rekommendationen att det bör föreligga en intelligenskvot under 70 

hos individen (Nationalencyklopedin).  

2.3 Att vara förälder till ett funktionshindrat barn 

Föräldraskap till barn med funktionsnedsättning är en strävan efter att möjliggöra ett 

gott liv för sitt barn. I denna dagliga strävan ingår att konfronteras med oro, rädsla och 

osäkerhet i nuet, men också inför den framtid som väntar (Lindblad, 2006). Den oro 

som föräldrarna känner kvarstår även efter att det vuxna barnet flyttat till eget boende 

(Askheim, 2003; Werner, Edwards & Baum, 2009). I normala fall upphör den vårdande 

och omsorgsgivande funktionen när barnen nått slutet på sin tonårsperiod. Men detta 

gäller inte alla gånger för föräldrar med funktionshindrade barn. Dessa ”barn” kommer 

många gånger att behöva vård och omsorg livet ut för att kunna klara sig i samhället och 

med växande ålder även en utökad självständighet (Möller & Nyman, 2003). Därmed 

upplever föräldrarna ett stort ansvar livet igenom, även efter att barnet flyttat hemifrån 

(Gustavsson, 1995).   

 

Att få ett handikappat barn medför ett indirekt delat ”ägandeskap” om barnet. Det 

delade ansvaret innefattar även andra parter inom medicinska, lingvistiska, sociala och 

psykologiska yrkesområden utöver föräldrarna. Denna yrkeselit och föräldrarna har ett 

ömsesidigt beroende av varandra (Åkerström, 2004). 

  

Oftast föds i ett tidigt skeende i föräldraskapet misstankar om att allt inte står rätt till 

med barnet, detta utifrån jämförelser med andra barn eller syskon (Åkerström, 2004; 

Möller & Nyman, 2003). I många fall kan diagnosen riktas gentemot föräldrarna. En del 

föräldrar har erfarit att vårdpersonal satt etiketter på dem, och då framförallt modern. 

Hon har kategoriserats som en hönsmamma, sjåpig, hysterisk förälder eller som en 

förstagångsförälder med allt för stor oro över barnet (Åkerström, 2004). 
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Vikten av att få en diagnos på barnet och helst så tidigt som möjligt utgör grunden för 

att få de ”redskap” som anses nödvändiga för aktuell diagnos. För föräldrarna blir detta 

ett hopp om förbättringar för barnet, och även en social acceptans kommer med 

diagnostiseringen (Åkerström, 2004; Gillberg, 1999). I Fyhrs (2002) bok om den 

”förbjudna” sorgen resoneras kring fenomenet att kunna älska det skadade barnet, och 

att det behövs en sorgeperiod i tanken för det friska barnet som förväntades under 

graviditeten, innan föräldrarna kan gå vidare och acceptera situationen. 

 

Familjer som får funktionshindrade barn går enligt Möller och Nyman (2003) igenom 

två olika kriser som måste hanteras. Den första krisen handlar om beskedet, vilket kan 

ske på olika sätt. Skadan kan visa sig redan under graviditeten eller strax efter att barnet 

är fött. I vissa fall visar sig funktionshindret senare, efter långa och omfattande 

utredningar. Det kan även vara fråga om en förvärvad skada som drabbar ett tidigare 

friskt barn. Möller och Nyman beskriver att beskedet kan komma som en chock, men att 

det också kan komma som en bekräftelse på något man länge känt på sig. Den andra 

krisen gäller de förändringar som krävs för att få familjelivet att gå vidare. Föräldrarna 

måste lära sig att hantera det faktum att deras barns utveckling blir annorlunda än de 

tänkt sig (Möller & Nyman, 2003).  

 

2.4 Begreppsdefinitioner 

Boende, brukare: Används synonymt i uppsatsen för de individer som bor på LSS-

boende. Ordet brukare kommer ifrån att individen är brukare av olika tjänster 

(Lindqvist, 2007). De individer som bor på LSS-bostad är således brukare av en 

omsorgstjänst som de har laglig rätt till enligt LSS. Benämningen boende kommer sig 

av att de är personer som bor på boende med särskild service enligt LSS. 

 

Boendehandledare: Benämning på personalen som jobbar på LSS-boende. 

 
Kommunikation: Är grunden för allt samspel mellan människor och innebär att vi 

meddelar oss och delar med oss av något, exempelvis upplevelser, känslor, handlingar 

och värderingar. Kommunikation är en form av samspel som sker via många kanaler 

samtidigt, såsom språk och tal, ögonkontakt, gester, avstånd och tystnad. Det är språket 

och kommunikationen som gör det möjligt för oss att möta andra människor, men 

kommunikationen i sig behöver inte vara bra. Det är till exempel inte alltid som 
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problem löser sig bara för att samtal förs mellan parterna, vilken effekt som fås av ett 

redskap beror på hur det används och hur bra det utnyttjas (Nilsson, 2005). 

 
Kontakt: Samtal och kontakt hör ihop på så sätt att samtal kan vara ett sätt att skapa 

kontakt. Men kontakt är en förutsättning för ett samtal där personerna verkligen talar 

med varandra. Kontakt kan uppstå i samtal och möten med andra människor. Ibland kan 

möten och samtal äga rum fastän kontakten saknas, då uppkommer känslan av att inte 

bli sedd eller att någon pratar över huvudet på oss. Genom att via samtal främja kontakt 

kan människor hitta vägar till ett meningsfullt samspel (Carlson, 1991).  

 
Personalgrupp: En liten samling människor inom en organisation, som samverkar för 

organisationens gemensamma mål, resultat och där deltagarna tar på sig olika roller 

(Nationalencyklopedin, 1992). När vi i uppsatsen diskuterar personalgruppen är 

personalen, vikarier och chefen inräknad i denna.  

 
Samarbete: Handlar om möten mellan människor. Innebörden är att människor arbetar 

tillsammans för att uppnå gemensamma mål (Vahlne Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 

2009). 

 
Samspel: Möller och Nyman (2003) skriver att samspelets grundstruktur är att den kan 

likställas med en oändlig interaktion mellan människor som sker i alla våra möten med 

omgivningen. De skriver vidare att en växelvis verkan av att ge och ta är ett måste, och 

parterna tolkar informationen som mottas med referenser till ens egna inre 

representationer. Den kan finnas mellan två människor, mellan grupper och nationer. 

Samspel kan därmed tolkas som det som sker i möten med andra människor (Carlson, 

1991). Carlson uttrycker att vi inte är riktigt levande om vi inte får gensvar i vårt 

samspel med andra. 

2.5 Förförståelse 

Thomsson (2002) beskriver förförståelse som en fördom eller ett omdöme som gjorts i 

förhand, redan innan de företeelser som är av intresse blivit undersökta. Alla har en 

massa fördomar som vi kan diskutera med andra. Men det finns även en uppsjö av 

fördomar som vi inte har en aning om att de finns, eller som uppfattas som så självklara 

att reflektioner inte görs. Vidare förklarar Thomsson att vår förförståelse är grundlagd i 

vårt eget sätt att leva. Den börjar i vår historia och barndomen, för att sedan fortsätta via 

skolgång, utbildning och livserfarenhet.  
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Rosberg (2008) och Thomsson (2002) menar att förförståelsen innehåller vårt 

subjektiva forskningsperspektiv och är en given omständighet för att se, men kan även 

bli ett möjligt hinder för att kunna se något nytt. Följaktligen är det av stor vikt att den 

som gör en undersökning i ett tidigt skede plockar fram sin förförståelse.  

 

Författarna av denna uppsats har studerat en hel del inom det aktuella ämnet, för att på 

så sätt skapa en bredare förståelse för det studerade fenomenet. Att läsa mängder av 

litteratur kan medverka till att öppna upp för nya tankar och ett nytt sätt att se på världen 

(Thomsson, 2002). Eftersom vår personliga historia kan antas ha betydelse för 

frågeställningar och vinklingen av resultat, redogörs våra personliga utgångspunkter 

(Thomssons, 2002). Författarna av denna rapport har över tio års erfarenhet av att arbeta 

med funktionshindrade individer.  I dagsläget är båda anställda som boendehandledare 

vid LSS-boenden, och har därigenom erfarenhet av möten med anhöriga, samt att arbeta 

som del i en personalgrupp med gemensamma ramar och mål att följa. Utöver detta 

delas också erfarenheten av att ha barn med funktionsnedsättningar och allt vad detta 

medför gällande samarbete och samspel med personal runt det egna barnet. En av oss 

har i dagsläget ett vuxet barn som bor på gruppbostad enligt LSS. Utifrån detta 

personliga utgångsläge har den teoretiska utgångspunkten fallit på rollteorin, eftersom 

denna teori bäst förklarar vår syn på hur olika roller och uppfattningar av egna och 

andras roller kan leda till bra eller dåliga samspel mellan individer. 

2.6 Teoretisk utgångspunkt - Rollteori 

Rollteorin handlar om människors samspel med andra och om hur deras förväntningar 

och tolkningar leder till karaktäristiska reaktioner (Payne 2005/2008). Den 

strukturfunktionalistiska rollteorin förklarar bäst vår förförståelse av de 

samspelsproblem som kan uppstå mellan personal och föräldrar till individer som bor på 

LSS-boende. Därmed kommer även uppsatsens analys att speglas av denna teori. 

Innebörden av teorin är att människor har positioner i olika sociala strukturer, till 

exempel rollen som boendehandledare på en gruppbostad eller som förälder till ett 

funktionshindrat barn. Roller innehåller uppsättningar av förväntningar eller beteenden 

som hör ihop med de sociala strukturernas positioner. Som boendehandledare uppfattar 

man kanske olika förväntningar från arbetskamrater, chef, anhöriga och brukare. 

Liksom föräldrar till brukare kan ha en viss syn på vilka roller sonens/ dotterns personal 



  

 16 

ska ha, samt hur föräldrarollen bör se ut. Payne (2005/2008) menar att hur vi tolkar våra 

roller inverkar på hur väl vi kan hantera förändringar.  

 

Med utgångspunkt i denna teori kan samspelsproblematik uppfattas som resultatet av 

rollkonflikt eller rollosäkerhet. Om en individ slits mellan flera olika roller talas det om 

en inter- rollkonflikt. När egna och andras förväntningar inte stämmer överens uppstår 

en intra- rollkonflikt (Payne 2005/2008).  

 

Jeffmar (1987) kritiserar rollteorin och menar att denna teori inte säger något om den 

personlighet som rimligtvis skall fylla de olika rollerna. Människor i denna teori 

existerar utan egenskaper, men trots detta ska de klara av att handla i en rad olika 

situationer som var och en fordrar ett ganska komplext beteende. Samtidigt är man 

tvungen att indirekt anta att människor har en personlighet och egenskaper, annars blir 

ju förklaringarna meningslösa. Jeffmar påpekar dock att teorin ändå säger en del om den 

symmetri som bör finnas mellan en individ och de förväntningar på honom som ligger 

latenta i olika situationer.  

 

Flertalet studier som fokuserar på familj, funktionshinder och personal diskuterar 

resultatet utifrån individernas olika roller eller använder sig av rollteorin som en 

teoretisk ram (Abrahamsson, Suitor & Pillemer, 2009; Disley, Hatton, Dagnan, 2009; 

Munson, 1978). Gustafsson et al., (1995) avhandlar föreståndar rollen i sin bok ”Att 

vara arbetsledare i gruppbostad för personer med utvecklingsstörning - en fråga om att 

låta sig styras”. Författarna menar att denna roll medför olika förväntningar från den 

boende, personal och anhöriga, men att det som till sist avgör hur den klaras av är de 

förväntningar de ställer på sig själv och hur personen klarar av att leva upp till dessa i 

sin arbetsroll. 
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3. Tidigare forskning 
Vi har haft svårigheter att finna tillämplig forskning inom det studerade området. 

Orsaken till detta kan vara att lagar, ansvarsområden, attityder och samhällsintegrering 

för människor med funktionshinder skiljer sig ansenligt åt i olika delar av världen. I 

vissa länder har funktionshindrade generellt dåliga livsvillkor och det är sällsynt att 

någon fått specialundervisning, habilitering eller rehabilitering (SOU, 1998). 
 

I Europa ser utformningen av insatser för funktionshindrade olika ut. Österrike hade år 

2003 flertalet människor med psykiska funktionshinder och utvecklingsstörning på 

institutioner, men målet enligt en nationell handlingsplan är att skapa mindre grupphem 

med personlig omsorg. I flertalet andra europeiska länder arbetar staten eller kommunen 

för att människor med funktionshinder ska få möjlighet att leva som andra, men vägen 

dit ser olika ut. Finland har till skillnad från Sverige ingen rättighetslag för individen, 

men det är kommunens skyldighet att förse funktionshindrade personer med eget 

boende i samhället. Även i Norge är ett permanent hem för individer i behov av stöd 

ingen laglig rättighet, men kommunen är skyldig att hjälpa till med boendesituationen 

för de som inte kan ta hand om sig själva. Schweiz har olika boendeformer beroende på 

vilken delstat de bor i. Vanligast är dock att personer som är i behov av konstant tillsyn 

bor på vårdhem, men för de som är i behov av stöd i hemmet kan 

handikappförsäkringen finansiera tillsyn av privata handikappföreningar (Council of 

Europe, 2003).  

3.1 Vetenskapliga artiklar 

Genom att läsa en mångfald vetenskapliga artiklar inom närliggande områden har vi 

funnit att några av dem inrymmer stycken som behandlar kontakten mellan föräldrar 

och boendepersonal. Eftersökningar gjordes i flertalet databaser, men den som visade 

sig mest brukbar för vårt undersökningsområde var Psyc Info och CINAHL. 

 

De första två artiklarna påträffades på Psyc Info genom sökorden group home AND 

mental retardation AND parent*, därmed erhölls 114 träffar. Efter att ha valt bort 

artiklar som inte var peer-reviewed återstod 80. Den tredje artikeln hittades på samma 

databas, genom sökorden intellectual disabilities AND perspective of parents. Antalet 

träffar blev 39. Av dessa var 38 peer-reviewed och lästes därmed igenom. På CINAHL 
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hittades den sista artikeln, med sökorden group dwelling* AND intellectual disabilities. 

Antalet träffar med denna sökning var tre. 

 

Benderix, Nordström och Sivberg (2007) beskriver föräldrars upplevelser av att ha barn 

med autism och inlärningssvårigheter boende på gruppbostad. Dessa föräldrar startade 

tillsammans med kommunen ett för Sverige unikt gruppboende. Barnen var vid 

inflyttning 10-11 år gamla, och för de flesta blev boendet permanent. Intervjuer gjordes 

med föräldrarna före flytten till gruppbostaden och två år efter. Vad gäller kontakten 

med personalen uttryckte föräldrarna att det var viktigt att bli respektfullt och artigt 

behandlade av personalen. Några tyckte att personalen var pedagogisk och att barnen 

som ett resultat av detta gjorde framsteg. Andra föräldrar var missnöjda eftersom de 

ansåg att personalomsättning var för hög, samt att barnen fick utöva för lite fysiska 

aktiviteter. En mamma ansåg att det var för många människor som arbetade med barnet. 

Därför bad hon om ett schema för att kunna se vem som arbetar när, men fick inte gehör 

för sin önskan. Hon ansåg att det inte kändes tryggt att ha sitt barn på gruppbostaden 

längre. 

 

Werner et al., (2009) genomförde en studie i Canada med syfte att ge en bild av 

familjers liv före och efter att deras vuxna barn med utvecklingsstörning och multipla 

diagnoser placerats på gruppbostad. Föräldrarna som intervjuades i denna studie 

upplevde att den höga personalomsättningen var ett problem, samt att det tog alldeles 

för lång tid för ny personal att få information om sonen/dottern. 

  

Petry, Maes och Vlaskamp (2007) har genomfört semistrukturerade intervjuer med 

föräldrar och personal runt vuxna och barn med svåra intellektuella och multipla 

funktionsnedsättningar. Studien genomfördes i Belgien, Nederländerna och Tyskland, 

med syftet att utforska vad som kännetecknar ett stöd som förknippas med livskvalitet 

för individer med svåra intellektuella och multipla funktionshinder. Även i denna studie 

framkommer vikten av fast personal och missnöjet över hög personalomsättning. Av 

respondenterna ansåg 76,3 procent att ett fullvärdigt partnerskap mellan föräldrar och 

personal var viktigt. Fullt partnerskap kännetecknades av öppenhet, ärlighet, förtroende, 

förståelse och ömsesidig respekt. Vidare påtalades vikten av att regelbundet byta 

information mellan föräldrar och de professionella, eftersom barnen var så begränsade i 

sin kommunikativa kompetens. Respondenterna var av uppfattningen att föräldrarna 
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skulle värdesättas för sin expertis och erfarenhet och därmed även göras delaktiga i 

beslut rörande barnen. 

 

Laursen, Plos och Ivarsson (2009) genomförde kvalitativa intervjuer med anställda på 

olika LSS-boenden i södra Sverige. De anställda framhöll vikten av att kunna samarbeta 

och skapa relationer med brukarna och deras närstående. Vissa framförde att 

närståenderelationerna var en av de svåraste uppgifterna som vårdarna har, medan andra 

betonade betydelsen av att kunna ta del av anhörigas erfarenheter och den information 

en god relation kan ge. 

3.2 Rapporter 

Följande rapporter som hittats vid Mittuniversitetets bibliotek i Östersund behandlar 

kontakt och samspel mellan boendepersonal och föräldrar.   

 

Gough (2002) har genomfört en fallstudie av en gruppbostad för personer med 

begåvningshandikapp i Småland. Studien behandlar skapandet av en ny gruppbostad 

och bygger på intervjuer som genomförts ungefär ett år efter inflyttning. Föräldrarna 

talade om ett ömsesidigt förtroende, som testats av värderingar i olika lägen som 

uppfattas som kritiska. En mamma uttryckte att hon vågar säga precis vad hon tycker till 

personalen och vice versa, utan att de tar illa upp. Hon tror att denna öppenhet är 

oerhört viktig. Gough beskriver att föräldrarnas erfarenheter från den första tiden i 

bostaden visar att de positiva relationerna inte har utvecklats av en tillfällighet, utan har 

fordrat eftertanke och omdöme. Personalen på boendet hade en tillåtande attityd, som 

kom till uttryck genom förmågan att lyssna och emotta föräldrarnas känslor. Samtal 

fördes om hur det kändes att lämna över ansvaret för sonen/dottern till andra, och 

personalen tog sin uppgift på allvar. Föräldrarna i studien framhöll att vi-känslan måste 

tåla kritiska synpunkter åt båda hållen. 

 

Tolonen, Börmark och Sjöqvist Nätterlund (2007) beskriver vilket stöd personer med 

utvecklingsstörning och de anhöriga upplever att de får i vardagen. Genom intervjuer 

med anhöriga erhölls förståelse för deras upplevelser av boendet. De anhöriga i studien 

ansåg att van och erfaren personal gjorde att allt flyter på, vilket resulterade i att de 

boende kände trygghet och trivsel. Mindre bra var när personal slutade och ny personal 

började, eftersom det rubbade de boendes rutiner och struktur. Nästan alla anhöriga i 
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denna studie upplevde att det fanns en god kommunikation med personalen och kände 

uppskattning när de ringde och berättade om något hänt. 
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4. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att erhålla förståelse för hur kontakten med personalen till 

brukare vid LSS-boenden upplevs ur ett föräldraperspektiv. Genom att sätta föräldrarna 

i fokus, önskar vi få kännedom om de handlingssätt som främjar ett bra samspel. 

4.1 Frågeställningar  
 

- Hur upplevs samspelet i kommunikationen med personal 

- Hur ser samspelet ut gällande samarbetet med personalen  

- Upplevs kontaktens beskaffenhet sådan att inflytande över sonen/dotterns 

omsorg möjliggörs eller försvåras 

- Vilka förväntningar upplever föräldrarna från personalens sida och vilka 

förväntningar har de själva på personalen 

4.2 Avgränsningar 

Uppsatsen begränsas till att inbegripa boendeformerna gruppbostad och servicebostad 

för vuxna enligt LSS.  Enbart föräldrar vars barn tillhör personkrets 1 i lagen och är 

hemmahörande i Östersunds Kommun inkluderas. Ytterligare avgränsningar som kräver 

förtydligande är att fokus ligger på personalgruppen i sig och inte Östersunds kommun 

som organisation.  
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5. Metod 
5.1 Metodologiska utgångspunkter 

Eftersom uppsatsens tyngd ligger på en förståelse av undersökningspersonernas 

tolkning och uppfattning av en social situation valdes en kvalitativ forskningsstrategi.  

Denna strategi ser den sociala verkligheten som en ständigt föränderlig egenskap som 

tillhör individernas skapande och konstruerande förmåga (Bryman, 2001/2007).  Det är 

människan eller människor i interaktion med varandra som är det huvudsakliga 

instrumentet (Backman, 2008). 

 

Då syftet var att skapa en djupare förståelse av en speciell händelse låg en 

fallstudiedesign närmast till hands. Förståelsen är fallstudiens viktigaste mål, insikten av 

samspelet mellan personers upplevelser av en situation och det sammanhang där denna 

konstruktion av verkligheten äger rum (Jacobsen, 2003/2007). Det problematiska med 

fallstudien är dock att det inte finns någon tydlig förklaring av vad ett fall är och 

gränsen kan ibland vara svår att dra, men betoningen brukar ligga på ett intensivt 

studium av en enhet. Denna enhet kan utgöras av en person, en grupp personer, en 

speciell händelse eller en plats (Backman, 2008; Bryman, 2001/2007; Jacobsen, 

2003/2007). Vårt fall utgjordes av kontakten samt samspelet mellan föräldrar och 

personal på LSS-boenden i Östersunds kommun.  

 

I den kvalitativa forskningsstrategin betonas i huvudsak ett induktivt synsätt på 

förhållandet mellan teori och forskning, där tyngdpunkten läggs på generering av teorier 

(Bryman, 2001/2007; Backman, 2008). Trots valet att använda roll-teorin som teoretisk 

ram, var den huvudsakliga målsättningen att på ett utforskande sätt söka ny information 

och nya infallsvinklar till ämnet (Kvale, 1997).  

5.2 Urval 

Gällande hermeneutiska undersökningar kan material samlas in på olika sätt. Valet föll 

på snöbollsurval, och detta utifrån att få in ett så varierat urval som möjligt med 

utgångspunkt från frågeställningarna (Bryman, 2001/2007; Trost, 2005). Kännetecken 

för ett snöbollsurval är att ett fåtal personer kontaktas, som i sin tur förmedlar kontakt 

med ytterligare individer med samma erfarenheter eller tillhörande samma grupp inom 

det tänkta forskningsområdet (Bryman, 2001/2007). 
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Snöbollsurvalet konkretiserades genom att kontakt togs med Autism och Asperger 

föreningen, och Föreningen för utvecklingsstörda barn, unga och vuxna (FUB) i 

Östersund, samt Östersunds kommuns vuxenhabilitering. Bistånd med att komma i 

kontakt med tilltänkt målgrupp utgick ifrån vad respektive kontaktperson inom 

föreningarna och vuxenhabiliteringen ansåg vara relevanta för undersökningen. Tre 

individer nåddes genom FUB, en person via kontakten på vuxenhabiliteringen och den 

sista erhölls via en bekant. 

 

Till kontaktpersonerna mejlades ett introduktionsbrev med information om vad studien 

skulle handla om (Bilaga 2). Detta brev förmedlades sedan vidare till de tilltänkta 

undersökningspersonerna som i sin tur tog kontakt med oss via mejl eller per telefon. 

 

De uppställda urvalskriterierna var att de skulle vara föräldrar till vuxna barn tillhörande 

personkrets 1 enligt LSS, som bor på gruppbostad eller servicebostad i Östersunds 

kommun.  Intervjupersonerna som kom till förfogande blev en heterogen grupp 

respondenter som hade ett brett spann gällande ålder och erfarenheter. Tre mammor och 

två pappor ingick slutligen i studien. Av de vuxna barnen var fyra kvinnor och en man, 

som hade bott på LSS boende mellan ett och sjutton år. Tre av dessa hade intellektuella 

funktionshinder och två någon form av autismspektrumstörning. Vidare bodde tre i 

servicebostad och de resterande två hade gruppbostadsplats. 

5.3 Datainsamling  

Vår målsättning var att hålla intervjuprocessen flexibel, därför valdes en kvalitativ 

intervjumetod. Denna metod ger en möjlighet till att följa upp idéer, sondera svar och gå 

in på känslor på ett sätt som är omöjligt i enkäter (Bell 2005/2006). Respondenterna kan 

med egna ord beskriva hur de uppfattar och tolkar frågor och händelser (Bryman 

2001/2007). Då vi önskade hålla ett tydligt fokus på de frågeställningar som var 

relevanta för undersökningen valdes ett semistrukturerat förfaringssätt. En intervjuguide 

(Bilaga 1) utformades och frågorna relaterades till ämnet för intervjun, samt den 

teoretiska ramen som låg till grund för undersökningen och analysen (Bryman 

2001/2007; Kvale 1997). 
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Innan den första intervjun ägde rum genomfördes en pilotstudie. Intervjun genomfördes 

med en bekant. Trost (2005) avråder från att göra intervjuer med anhöriga eller bekanta, 

men påpekar att när det gäller provintervjuer ser förhållandena annorlunda ut. Kvale 

(1997) menar att människor lär sig att intervjua genom att intervjua. Dessutom kan 

pilotintervjuerna ge ett ökat självförtroende som ökar förmågan att skapa ett tryggt 

samspel. Bryman (2001/2007) påtalar ytterligare en fördel med pilotstudier, nämligen 

att upptäcka eventuella problem med frågorna och då ger det möjlighet att åtgärda 

dessa. Den genomförda pilotstudien ledde till vissa förändringar, såsom förtydligande 

och tillägg, samt att en fråga togs bort på grund av att den tolkades likartat med en 

annan.  

 

Trost (2005) menar att det är rimligt att låta intervjupersonerna själva får bestämma var 

intervjuerna äger rum eftersom de är så hjälpsamma och ställer upp på en intervju. Detta 

resulterade i att tre intervjuer ägde rum i respondenternas hem och de återstående två 

genomfördes i grupprum vid Mittuniversitetet Östersund.   

 

Varje intervju inleddes med en kort presentation av oss själva, information om 

uppsatsen och dess syfte, samt genomgång av forskningsetiska frågor. Merparten av 

intervjuerna fortskred som en normal konversation och det hände att frågor föregicks 

och diskuterades i annan ordning än på intervjuguiden. Trost (2005) menar att det ur 

forskarnas synvinkel kan kännas tryggt att vara två som intervjuar, men att den 

intervjuade i stället kan uppleva sig komma i underläge. Med utgångspunkt i 

ovanstående valdes ett förfarande där bara en oss deltog under intervjutillfället.  

 

Samtliga respondenter accepterade att bli inspelade på band. Detta tillvägagångssätt 

möjliggör en koncentration på frågorna och svaren i stället för att behöva sänka blicken 

för att anteckna. Därtill underlättar detta förfarande en noggrannare analys (Jacobsen, 

2003/2007; Trost, 2005; Kvale, 1997). De intervjuer vi genomförde pågick mellan 45 

minuter och två timmar. Bryman (2001/2007) framhåller att det brukar finnas stora 

variationer gällande längden på kvalitativa intervjuer, men påpekar dock att kortare 

intervjuer nödvändigtvis inte behöver vara sämre. Oavsett längd var respondenterna 

samarbetsvilliga och gav intressant och viktig information. 
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5.4 Analys av data 

Intervjuerna transkriberades så snart som möjligt efter varje intervjutillfälle. Utskriften 

gjordes av den som genomfört intervjun. För att underlätta jämförelser mellan de olika 

intervjuerna beslutades i förväg om ett gemensamt förfaringssätt gällande 

transkriberingen (Kvale, 1997). Det som inte rörde uppsatsens syfte valdes att 

sammanfattas i stället för att skriva ut i sin helhet (Thomsson, 2002). Övriga delar av 

intervjuerna noterades ordagrant, även pauser, skratt och suckar skrevs ner på ett 

enhetligt sätt. I denna fas av analysarbetet avidentifierades respondenterna och i stället 

skrevs datum för intervjun. Sammanlagt analyserades 63 datautskrivna sidor med enkelt 

radavstånd. 

 

De utskrivna intervjuerna lästes igenom och granskades tillsammans. Under läsning av 

datan antecknades individuella kommentarer ner, för gemensam genomgång i efterhand. 

Fördelen med att inte vara själv i analysarbetet är möjligheten till åsiktsutbyte och 

bollande av tankar och idéer (Thomsson, 2002).  

 

Analysen gjordes i form av kvalitativ innehållsanalys, liknande Graneheim och 

Lundman (2004). Efter att texterna lästs igenom i sin helhet plockades meningsbärande 

enheter ut, dessa bestod av meningar och stycken av texten som uppfattades som 

relevanta. Därefter kondenserades dessa meningar, dvs. texten kortades ner för att bli 

lättare att hantera. Vidare lyftes den kondenserade texten till en latent nivå och 

förseddes med koder, som i sin tur sammanfördes till kategorier på en högre 

abstraktionsnivå. Efter att de olika utskrifterna bearbetats på samma sätt, jämfördes alla 

analyser med varandra. Samtliga texter gicks sedan åter igenom för att hitta kategorier 

som var brukbara för alla intervjuer, vilket resulterade i några nya kategorier, samtidigt 

som andra sorterades bort eller ändrades. Slutligen återstod sex kategorier som kunde 

täckas med två övergripande teman 
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Figur 1: Exempel på hur analysprocessen gått till. 
 

Detta sätt att analysera data på kallas övergripande för en hermeneutisk analys. Genom 

att koda och kategorisera sker en uppdelning av helheten i olika beståndsdelar. Därefter 

söker man titta på de olika delarna i ljuset av helheten, till exempel genom att jämföra 

olika intervjuer, samt utforska vad de har gemensamt och vad som åtskiljer dem 

(Jacobsen, 2003/2007).  

5.5 Etiska aspekter 

I en sådan här studie kommer de etiska överväganden som gjorts till sin spets. Detta 

grundas på att frågorna är av personlig art och utöver detta så berörs fler individer än 

respondenten i studien. Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR, 

1996) forskningsetiska riktlinjer har använts genom kravet på information, samtycke, 
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konfidentialitet samt nyttjandekravet. Detta har varit grundstenarna i hela arbetet med 

uppsatsen.  

 

Informationskravet konkretiserades genom att undersökningens syfte och upplägg 

delgavs respondenterna. Även risker och fördelar med deltagandet underrättades 

eftersom intervjuerna gett sådan information som kan räknas som känslig. Vidare 

delgavs att studien bygger på frivillighet och att medverkande intervjupersoner har 

rätten att avsluta närhelst de vill (Bryman, 2001/2007).  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning själva har rätt att bestämma 

över sin medverkan (Bryman, 2001/2007). Deltagarna i studien delade gärna med sig av 

erfarenheter efter att ha fått förklarat vad uppsatsen handlade om, samt fått fullständig 

information angående de forskningsetiska riktlinjerna.  

 

Information har även lämnats gällande konfidentialiteten. Peronuppgifter har behandlats 

med stor försiktighet för att obehöriga inte ska kunna komma åt dem. Förklaring har 

givits om att absolut anonymitet inte kan utlovas, men en avidentifiering kommer att 

ske (Bryman, 2001/2007). Eftersom några av deltagarna känner till varandra har 

föräldern och barnets kön i vissa fall ändrats då det omtalas i sammanhang som skulle 

kunna vara utpekande. Valet blev även att utelämna sonens/dotterns specifika diagnos 

och den exakta åldern. Intervjudeltagarna har i resultatdelen tilldelats fingerade namn, 

så även deras barn.  

 

Nyttjandekravet innebär att den information som samlats in endast får användas för 

forskningsändamålet och senare kommer att förstöras (Bryman, 2001/2007). 

Upplysningar gavs även till deltagarna om hur uppsatsen kommer att offentliggöras 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  
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6. Resultat 
 
I rapportens resultatdel utgör uppdagade teman rubriker, medan kategorierna kommer 

att utgöra underrubriker till dessa och illustreras genom de meningsbärande enheterna. 

När de meningsbärande enheterna används som citat i texten skrivs (…) då ord eller 

meningar utelämnas och (---) vid utelämnande av ett längre stycke. 

6.1 Personbeskrivningar 
 
Siv: Är mamma till Lena som är i 30-årsåldern. Dottern tillhör kategorin 

utvecklingsstörda och bor vid ett serviceboende, där hon bott i tre år.  

 

Ante: Har en dotter i 20-årsåldern, som kallas för Li. Hon tilldelades en 

gruppbostadslägenhet där hon flyttade in för ett år sedan. Diagnosen ligger inom 

autismspektrumstörningar. 

 

Maja: Är mamma till en 30-årig kille som benämns Erik. Sonen har en form av 

autismspektrumstörning och bor sedan fem år tillbaka i en gruppbostadslägenhet.  

 

Pär: Har dottern Anna som är i 40-årsåldern och har en servicebostad vid ett 

gruppboende. Anna flyttade in för två år sedan och har en utvecklingsstörning. 

 

Agnes: Hennes dotter Klara är ca 40 år och har bott i servicelägenhet i 17 år. Klara 

ingår i gruppen utvecklingsstörda. 

6.2 Intervjuresultat 
 
Analysen resulterade i två överordnade teman, med tillhörande sex kategorier.  
 
Främjande samspelsfaktorer  

 

Försvårande samspelsfaktorer

Kommunikation och samarbete Kommunikation och samarbete 

Inflytande och delaktighet  Personalens förväntningar 

Faktorer i personalgruppen  Faktorer i personalgruppen 
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6.2.1 Främjande samspelsfaktorer 

Under denna rubrik presenteras den del av kontakten som gynnar samspel utifrån 

föräldrarnas perspektiv.  

6.2.1.1 Kommunikation och samarbete 

Här beskrivs möten och samtal som upplevts positiva för respondenterna. Även 

föräldrarnas önskningar gällande kommunikation och samarbete tas upp här. 

Kommunikation och samarbete hör ihop så till vida att samarbete inte är möjligt utan en 

fungerande kommunikation.  

 

En utav de fem intervjupersonerna anser sig ha en bra kommunikation och ett bra 

samarbete med personalen. Pär upplever kontakten med personalen relativt 

okomplicerad, då personal och föräldrar redan innan inflyttningen träffats för att 

tillsammans diskutera dottern. På frågan om han upplever att personalen är intresserad 

av ett samarbete svarade han:  

 

”Ja men det har dom sagt att det är viktigt. Det har dom poängterat redan från 
början att det var ju väldigt viktigt att vi höll kontakt med varandra och, så fort 
det var något och så där.” 

 

Pär tycker att personalen tar sig tid för honom och hans fru och att samspelet präglas av 

en rak och öppen dialog, där upplevelsen är att han kan ta upp vad som helst med 

personalen. De möten som anhöriga deltagit vid har präglas av ömsesidighet och 

tolerans. 

 

”Tycker man att det är något problem, så är det inte något problem att ta upp 
det heller. Och om dom tycker att det är problem med oss (---). Det måste ju 
vara ärligt från bägge håll. Är det inte det, då blir det ju bara som ett spel för 
någonting.”  

 

Siv säger att hennes dotter är trygg i boendet, vilket är huvudsaken. Upplevelsen är att 

kommunikationen fungerar ibland, men inte alltid. Hon menar att det förbättrats allt 

eftersom tiden gått, och att det är beroende av vilken personal man har kontakt med. 

 

”(…) det fungerar rätt bra, det är klart man har bättre kontakt med en del, det 
är ju så med människor.” 
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Deltagarna har en gemensam uppfattning om vad som skulle främja ett bra samarbete. 

En önskan om att bli sedd och hörd som förälder och därmed även den som känner sitt 

barn bäst gällande struktur och rutiner.  

 
Ante ”(…) det är jag som känner Li bäst av alla, jag vet precis hur det ligger 
till, för jag läser av kroppsspråk och allting.” 
 

Dessutom eftertraktas även här en rak och öppen kommunikation runt omkring det 

vuxna barnet och en gemensam strävan mot samma mål. Respondenterna anser att det 

är oerhört viktigt att kunna prata med varandra. Åsikten är att de ska kunna ringa 

personalen när som helst, att våga göra det utan att personalen tar illa upp. 

Återkommande i intervjuerna är också vikten av att få delta i personalmöten och andra 

möten gällande sonen/dottern. Detta är enligt anhöriga ett sätt att lära känna personalen 

och en förutsättning för samarbete. 

 

Maja ”Jag tror att en chef eller personal skulle ta hand om dom anhöriga 
redan från början också att bygga upp ett förtroende mellan varandra, det vore 
ju ett önskemål.” 

 

Ante ”(…) jag skulle jätte gärna vilja träffa hela personalgruppen på ett p-
möte och prata, även om jag kommer i underläge i just den aspekten så gör jag 
det för Li, det tror jag skulle kunna skapa ett mycket bättre samarbete och 
förståelse kanske” 

6.2.1.2 Möjligheter till inflytande och delaktighet 

Här återges situationer där föräldrarna upplever att de har fått gehör för sina synpunkter 

samt gjorts delaktiga i arbetet kring det vuxna barnet. Här tas även upp vad föräldrarna 

tror skulle kunna leda till ett större inflytande i omsorgen. 

 

Pär anser att han har inflytande över den omsorg som personalen ger. Inflytandet 

påverkar även upplevelsen av delaktighet i dotterns liv.  

 
”För om vi kommer med någonting att, det och det måste hon få hjälp med, mer 
hjälp med eller så där, ja då ställer dom ju upp på det (…) utan är det något vi 
vill, ändra på någonting eller så där, så är det inga problem tycker jag.” 

 
De övriga föräldrarna önskade ett större inflytande generellt, men har olika åsikter om 

hur detta inflytande kan förverkligas. Flertalet av föräldrarna poängterar svårigheter 

med att få ett ökat inflytande när de inte känner all personal och inte har haft möjlighet 
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att träffa alla. Två av föräldrarna anser att för stora personalgrupper hämmar 

föräldrarnas inflytande och delaktighet.  

 
Agnes ”Dom kan ju vara små grupper i en stor grupp, som ägnar sig åt två, 
kanske tre (…) och på så vis så fick ju vi som är anhöriga ett större inflytande. 
För då vet jag, då kan jag ringa till ansvarig personal och säga det, hur har du 
tänkt att göra med det här?(---). Jag skulle ju vilja att det inte var så stelbent att 
ändra på allting.” 

 
Maja har haft stora problem kring Eriks gruppbostadsplacering och flera gånger fått 

reda ut komplicerade situationer mellan sonen och personalen. Att få ta del av sonens 

förehavanden var en förhoppning hon hade redan vid flytten.  

 
Maja”(…) men jag önskar att första tiden att dom tagit kontakt med mig då, 
kanske en gång i veckan och talat om hur det går (---). Att få reda på då 
kontinuerligt vad dom planerar att göra med honom och få reda på om han har 
grejer som han funderar över.” 

6.2.1.3 Faktorer i personalgruppen 

Denna rubrik berör samspelsfrämjande egenskaper och beteende hos personalen. Även 

vad som skulle kunna förbättra ovanstående tas upp under denna rubrik.  

 

Samtliga föräldrar är av åsikten att personalen måste lära känna sonen/dottern och 

dennes problematik för att ett givande samspel ska komma till stånd.  

 

Siv ”det är vårat huvudmål, att dom ska lära känna Lena, då har vi försökt visa 
hur man gör det (…).” 

 

Det är viktigt att få känna trygghet i att personalen har den kompetens som behövs för 

att ta hand om sonen/dottern. Pär tror att samspelet med Annas boendehandledare 

fungerar bra för att det inte varit någon personalomsättning där. Han upplever att 

dottern har en intresserad personal och berättar att personalen rådfrågat honom i 

angelägenheter gällande dottern. 

 

 ”Det är klart att som personal måste dom ju ha nån sorts utbildning på hur det 
är och jobba med handikappade, eller ja funktionshindrade så att dom vet lite 
mer om hur dom sätter gränser och kanske hur dom med olika handikapp 
reagerar. Men det tror jag dom har, dom som jobbar där i alla fall.” 
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Två av föräldrarna önskar att personalen skulle sätta sig in i deras situation för att få 

förståelse. 

 
Ante ”det är nu först på slutet som Li´s kontaktperson har börjat säga att jag 
kan förstå dig ur din synvinkel som förälder.”   

 

Chefens roll tas upp som en viktig faktor för att få till stånd ett bra samspel. 

Respondenterna vill känna att chefen känns närvarande och att denne är lätt att nå.  

 

Siv ” det är faktiskt cheferna som har stor betydelse, det såg man ju på dagis, 
fritids, skolan. Är personalen bra då fungerar skolan bra. Sen spelar det ingen 
roll om lokalerna är dåliga egentligen.” 

 

6.3.1 Försvårande samspelsfaktorer 

Denna rubrik presenteras den del av kontakten som komplicerar samspelet utifrån 

föräldrarnas perspektiv.  

6.3.1.1 Kommunikation och samarbete 

Erfarenheter av möten och samtal som upplevts negativa för intervjupersonerna 

framställs här. Här presenteras de svårigheter som respondenterna upplever gällande 

kommunikation och samarbete med personalen.  

 

Tre av respondenterna anser att kommunikationen och samarbetet med personalen är 

obefintligt. Upplevelsen hos dessa intervjupersoner är att de inte får någon form av 

respons från personalen. 

 

Ante ”kommunikationen, det är väl mer en envägskommunikation från min 
sida tycker jag då. Om Li är ute på någonting så får jag inte höra det från 
personalen utan genom andra vägar, eller att Li ringer till mig, eller som sist 
nu så var det hennes jobb som ringde mig, och inte boendet(---). Man stångar 
sig blodig hela tiden. ” 

 

Maja ”(…) jag har ju inget samspel med personalen överhuvudtaget (…) just det 
här med feedback ibland, men den får jag nog se till att jag får själv så att säga, 
ringa upp och fråga” 
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En annan uppfattning från några av respondenterna är att personalen tycker att de inte 

behöver ta hänsyn till föräldrarna när de vuxna barnen flyttat till boendet. Upplevelsen 

är att de följer sin enhets direktiv och glömmer bort de anhöriga. 

 

Maja ”Det är ju ingen bok jag lämnar in så att säga. För någonstans känns det 
nästan som att nu gör vi som vi vill med honom, och det står ju ingenstans i 
kommunens riktlinjer. Utan dom ska ju verkligen samarbeta med anhöriga och 
godemän om det är olika personer så att säga. Dom får ju inte alls göra precis 
som dom vill eller hur?” 

 

Andra saker som försvårar samspelet gällande kommunikation och samarbete är att 

flertalet av föräldrarna anser det väldigt svårt att få i stånd möten med personalgruppen. 

De har flera gånger efterfrågat möten men inte fått gehör för sin önskan. Dessutom finns 

en rädsla för att framstå som gnällig eller att stöta sig med de anställda. Några menar att 

personalen endast kontaktar respektive förälder vid ekonomiska eller medicinska frågor. 

 

Ante ” det är bara om det är fråga om pengar, bara då.  Har hon råd med det 
och det eller att det varit slut på mediciner och jag skulle fixa nya recept.” 

 

6.3.1.2 Personalens förväntningar 

Föräldrarnas upplevelse av förväntningar från personalen framträdde som en hämmande 

samspelsfaktor. I denna del återges de upplevda och uttalade förväntningarna 

 

Alla utom Pär känner att personalen har förväntningar på dem som försvårar samspelet. 

Gemensamt för dessa är känslan av upplevda förväntningar, som kan gestalta sig i att de 

inte bör lägga sig i för mycket, hålla sig på avstånd och att ringa för mycket är tabu. 

Men däremot upplevs att de ska hjälpa till när personalen inte klarar upp vissa 

situationer.  

 

Ante ”förväntningarna på mig är nog att jag mest ska hålla mig i bakgrunden 
(…) men ändå är det jag som ska sopa upp efter dem så indirekt så har dom 
förväntningar genom det agerande dom har” 

 

Maja tror att mammor med handikappade barn har en stämpel på sig som signalerar en 

tjurighet. De uttalade förväntningarna som två av mammorna har svårt att förhålla sig 

till, handlar om deras föräldraroll.  
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Maja ”Men sen också så sa dom så här att, jag undrar om det var en chef eller 
någon annan personal, jaa nu ska du bara vara mamma! Det tyckte jag var 
svårt för att hur är man bara mamma till en som man har kämpat med i så 
många år med allting. Jag är fortfarande inte bara mamma, för att med ett 
handikappat barn så är det ju så mycket annat runt omkring också.” 

6.3.1.3 Faktorer i personalgruppen 

Handlar om personalens attityder och beteende, kunskap samt konstellation som 

påverkar samspelet negativt. 

 

En åsikt som delas av de flesta är att dålig kommunikation mellan olika individer i 

personalgruppen försvårar samspelet. De känner en osäkerhet om information som de 

ber personalen vidarebefordra till övriga anställda verkligen når alla. 

 

Maja ”Dom förstår inte vad jag menar, jag ser ju saker på mitt sätt och dom ser 
på sitt sätt och dom är för många för att kunna enas om att se.” 

 

Svårigheter med att nå och samtala med chefer är ett problem enligt respondenterna. 

Vidare försvåras samspelet när föräldrarna inte har kännedom kring samtliga anställda 

inom den berörda enheten. Siv menar att det känns tryggare att prata med någon som 

hon känner, för då kan hon säga vad hon verkligen tycker. Agnes har kämpat i flera år 

för att personalen ska få en förståelse för den diagnos som Klara har, men upplever att 

det nonchaleras gång på gång. Dottern träffar bara personal två gånger per vecka, vilket 

medverkar till att hon får svårigheter att lära känna personalen och vice versa.  

 

Agnes ”Jag tycker ju inte om det här systemet dom har. Att det ska vara sju 
olika människor, som ska kuta in och ut.” 

 

Maja ”oj, oj, oj, om man skulle räkna ut alla människor som gått ut och in och 
den ena har sagt si och den andre har sagt så.” 

 

Några föräldrar har tagit illa vid sig när personal kommunicerat med barnet på ett 

oprofessionellt sätt, och menar bland annat att det inte är lämpligt att använda ironi.  

 

Maja ”(…) så pratade dom ju engelska för att han inte skulle förstå, han förstår 
ju engelska. Mamma dom tror inte att jag fattar, men han fattar ju ändå vad 
dom ska göra, sen började dom köra med koder, det räknade han ut också.” 
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Majoriteten av respondenterna anser att vissa anställda inte besitter den kunskap som 

krävs gällande de vuxna barnens funktionsnedsättningar. Två av intervjupersonerna 

tycker att deras barn får för stora krav av personalen, de menar att personalen har för 

dålig insikt i den kognitiva problematik som föreligger. Maja och Antes barn har som 

följd av sina diagnoser ett stort behov av förutsägbarhet, fasta ramar och kontinuitet. De 

upplever att deras barn släppts vind för våg av personalen. Ante menar att han gett 

personalen verktygen för hur dom kan jobba med Li, men inte blivit hörsammad.  

 

Ante ”Li behöver ledning ibland för hon kan inte stå på sig själv, för då är det 
någon som står på henne istället, eftersom hon är så lätt ledd (…) hon är 
fortfarande där av en anledning och hon behöver hjälp och stöttning i de flesta 
aspekterna av livet och det tycker inte jag att hon får.” 

 

Flertalet av respondenterna anser att personalen i vissa fall måste in och styra mer för att 

inte det vuxna barnet ska fara illa. Agnes påtalar vikten av att få veta vilka 

valmöjligheter som finns i livet och konsekvenserna av dessa för att klara av att 

bestämma allt själv. Hennes åsikt är att de gömmer sig bakom LSS självbestämmande 

princip. Antes dotter har under det gångna året haft mindre depressioner och hennes 

ekonomi har fallerat, detta på grund av personalens brist på rutiner och stöttning.  

 

Ante ”(…) personalen väljer att fokusera på självbestämmande i lagen och 
resonerar att hon ska vara självständig, vilket inte jag tycker att hon klarar av” 
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras utifrån relevant litteratur och tidigare forskning, därtill görs 

kopplingar till rollteorin. Diskussionen sker under rubrikerna Kommunikation och 

samarbete, Inflytande och delaktighet, Faktorer i personalgruppen, samt Personalens 

förväntningar.  

 

Respondenternas upplevelse av kontakten med boendepersonalen åskådliggör ett visst 

missnöje. För att komma till rätta med problemen och få till stånd ett givande samspel 

fanns önskningar om en rak och öppen dialog, att bli sedd och hörd som förälder, 

förståelse för barnens problematik, samt mindre antal personal runt sonen/dottern. 

7.1.1 Kommunikation och samarbete 

Flertalet av studiens respondenter upplever att kommunikationen med personalen 

fungerar otillfredsställande. När det gäller önskvärda former för kommunikation och 

samarbete skiljer sig föräldrarna inte så mycket åt. De har en önskan om en rak och 

öppen dialog där de kan framföra sin uppfattning till personalen och vice versa, detta 

tydliggörs även av Petry et al., (2007). Vidare är det av vikt att personal och föräldrar 

strävar mot samma mål.  

 

Pär som anser sig ha en bra relation med personalen poängterar just vikten av den raka 

dialogen. Han menar dessutom att relationen med de anställda på boendet präglas av en 

ömsesidighet och tolerans i likhet med det ”fullvärdiga partnerskapet” (Petry et al., 

2007). Eftersom roller är förknippade med förväntningar riktade mot en viss person 

eller grupp kan vi förutsätta att förväntningarna från personalen stämmer överens med 

Pärs egna, och att upplevelsen är att personalen har tagit den roll som han räknade med 

att de skulle ta. Sett ur rollteorin kan det antas att det givande samspelet gällande 

kommunikation och samarbete mellan Pär och personalen är en följd av att de båda 

parternas förväntningar på varandra går att tillgodose. Därmed uppkommer känslan av 

en trygghet i föräldrarollen, som kan ha medverkat till att den förändring som dotterns 

flytt innebar kunde hanteras på ett bra sätt. 
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Att goda relationer utvecklas efter tid verkar till skillnad från Goughs (2002) studie inte 

vara fallet med några av respondenterna i studien, som fortfarande efter lång tid 

upplever svårigheter gällande kommunikation och samarbete. Bara Siv kan styrka detta, 

då hon tycker att det blivit bättre allt eftersom. Deckmar (2009) hävdar att 

problematiska situationer ofta kräver att inblandande får närma sig varandra på nya sätt. 

Det går att skapa givande möten mellan människor om det finns tid och resurser. 

 

Flera av föräldrarna har en önskan om att få delta i möten med personalen, vilket i 

många fall varit svårt eller omöjligt att driva igenom. Det kan tyckas självklart att LSS-

boendets personalgrupp tillgodoser denna önskan för att ge föräldrarna en möjlighet att 

lära känna de människor som ska stötta och hjälpa det vuxna barnet i boendesituationen. 

Att regelbundet utbyta information är en förutsättning för ett tillfredsställande 

samarbete runt det vuxna barnet, vilket även påvisas av Laursen et al., (2009), samt 

Petry et al., (2007). Dessutom kan föräldrarna behöva prata med personalen om hur det 

känns att överlämna ansvaret för sonen/dottern till andra (Gough, 2002). Några anser att 

personalen i ett tidigt skede borde ta initiativ till träffar med föräldrarna, för att på så 

sätt bygga upp en tillit och en grund för ett givande samspel. Dimbleby och Burton 

(1995/1997) menar att det är kvaliteten på kommunikationen under relationens första 

skeden som lägger basen för relationens långsiktiga kvalitet. 

 

Flera av föräldrarna i studien delar upplevelsen att de inte får någon respons av 

personalen. Gustafsson et al., (1995) beskriver utifrån sina erfarenheter som vårdare, att 

personal redan från början bör klargöra vikten av lyhördhet och öppenhet för de 

anhörigas behov och åsikter. Föräldraskapet ska inte behöva innebära en strid för att 

skapa bästa möjliga förutsättningar för sina barn (Tolonen et al., 2007)  

7.1.2 Inflytande och delaktighet 

Vikten av ett inflytande i omsorgen av det vuxna barnet är ett framträdande drag genom 

intervjuerna. Resultaten indikerar att föräldrar som anser att det brister i kommunikation 

och samarbete med personalen även upplever att de saknar inflytande över den omsorg 

som sonen/dottern får. Att införliva föräldrarnas önskemål skulle främja upplevelsen av 

delaktigheten för dem. Petry et al., (2007) tar även upp denna aspekt i sin undersökning.  
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Fyra av studiens fem respondenter önskar ett större inflytande i barnens liv. Det 

funktionshindrade barnet går liksom andra barn igenom en mognadsprocess på vägen 

mot en vuxenidentitet, men frigörelsen från föräldrahemmet kan i många fall ta längre 

tid (Gustafsson et al., 1995). För att denna övergångsperiod ska kännas bra för både 

barnet och föräldern vill vi påtala betydelsen av att föräldrarna görs delaktiga från 

början. Att föräldrar och vuxna barn tar del i varandras liv behöver enligt vår 

uppfattning inte innebära att sonens eller dotterns utveckling hindras utan kan ses som 

normalt förekommande rollbeteende i de flesta familjer. Dessutom ska man vårda de 

sociala nätverk som finns runt barnet, eftersom det ger fler möjligheter till att utveckla 

relationer, sociala roller, beteende och färdigheter (Skär, 2006) 

 

Den faktor som i störst utsträckning hämmar föräldrarnas delaktighet och inflytande 

handlar om personalgruppens storlek. Flertalet av undersökningspersonerna anser att det 

är svårt att få kännedom om alla i personalen, på grund av de stora personalgrupperna 

som finns vid respektive gruppboende. Även i Bendrix et al., (2007) framkom 

relevansen av för stora personalgrupper kring brukare. Gustafsson et al., (1995) menar 

att personalen alltid befinner sig i en maktposition gentemot den boende. Vi antar att 

även föräldrar till funktionshindrade barn kan uppleva ett underläge gentemot 

personalen vid besök i gruppbostaden. En mindre arbetsgrupp runt varje individ skulle 

kunna leda till ett jämbördigare förhållande mellan föräldrar och personal, samt öka det 

inflytande som föräldrarna efterfrågar. 

 

Trots kommunens plan för vård och omsorg (Östersunds Kommun, 2006) som säger att 

närstående ska ha inflytande i planering och utformning av stöd och insatser tycks detta 

inte alltid införlivas i realiteten. Detta väcker frågan om personal vid LSS-boenden i 

Östersund har kännedom om kommunens plan. Även om vetskap finns kan det var av 

vikt att diskutera igenom detta i arbetsgruppen. Människor kan lägga olika betydelse i 

vad som menas med inflytande, därför bör reflektioner göras om i vilka situationer samt 

hur stort inflytande som är legitimt.  

 

Gällande bostäder med särskild service för vuxna står självfallet brukaren i centrum. 

Individens roll framhävs tillsammans med den egna rätten att bestämma själv. Vad 

händer om de inte kan välja eller bestämma själv, är det då helt upp till personalen att 

egenhändigt fatta dessa beslut? Lagen säger ingenting om föräldrarnas betydelse efter 
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att barnen blivit vuxna, vilket kanske kan försvåra personalens möjligheter att se de som 

står individen närmast och som önskar att bli mer delaktiga i dennes liv. Vi vill inte på 

något sätt påstå att föräldrarna ska styra det arbete som personalen gör, men däremot ses 

som en viktig tillgång för personalen.  

7.1.3 Faktorer i personalgruppen 

Att lära känna brukaren och inse dennes problemsamling anses av samtliga 

respondenter vara ett elementärt villkor för ett lönsamt samspel mellan föräldrar och 

personal. Respondenterna menar att det inte känns tryggt i boendet när det saknas 

kunskap om barnets specifika diagnos. Åkerström (2004) säger att kompetent personal 

ses som en befrielse och trygghet för föräldrarna. Enligt rollteorin kan föräldrar rikta 

förväntningar och krav mot personalen utifrån befattningen som boendehandledare. Om 

förväntningarna på denna roll utgår från kommunens ledord kompetens, kvalitet och 

kontinuitet, kommer föräldrarna att uppleva det opassande och stötande om inte 

personalen kan tillgodose dessa.  

 

Respondenterna efterfrågar en kompetenshöjning bland personalen gällande 

arbetsmetoder och vikten av fasta ramar till individer med autismspektrumstörningar. 

Därutöver önskar de förståelse och insikt om att kognitiv problematik kan leda till att 

skämt och ironi misstolkas. Klart är att det upplevs som en besvikelse om man som 

förälder kämpat i flera år för att få till en fungerande struktur runt sonen/dottern och 

sedan upplever att barnet inte får den hjälp det behöver. Enligt Bergstrand (2009) sätter 

LSS fokus på självbestämmande och att individen själv ska få styra över sin vardag. 

Detta kan leda till många individuella tolkningar av lagen, såsom att personalen inte alls 

får styra, påverka eller vägleda den boende. Men om brukaren inte förstår vidden av sitt 

handlande, är det då försvarbart att inte bistå individen med fasta ramar, regler och 

rutiner? Här ser vi det som ledningens ansvar att inspirera personal till fortbildning 

gällande de diagnoser som finns på grupp- och servicebostäderna. Samtidigt vill vi 

poängtera vikten av ett holistiskt synsätt, då varje människa är unik, har olika bakgrund 

och olika förutsättningar oavsett diagnos.  

 

De stora personalgrupperna påverkar inte bara inflytandet och delaktigheten. Det finns 

en rädsla för att viktig information går förlorad på grund av dålig kommunikation 

mellan de anställda. Detta är viktigt att ha i åtanke när personal byts ut och vikarier 
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anställs. En respondent tror att personalkontinuiteten är en förklaring till den positiva 

relationen med personalen, vilket är en åsikt som stöds av flertalet studier (Benderix et 

al., 2007; Laursen et al., 2009; Petry et al., 2007; Tolonen et al., 2007). Ett bra system 

för dokumentation, uppföljning och klargörande av ansvarsområden är därför av stor 

vikt för en fungerande verksamhet och för att skapa ett förtroende utåt.  

 

Enligt respondenterna har chefen en viktig funktion i verksamheten. Gustafsson et al., 

(1995) säger att föräldrarna kan ha ett behov av att tala med chefen, vilken ofta tillskrivs 

rollen som beslutsfattare. Enligt rollteorin kan titeln som chef föranleda en hel del 

förväntningar från föräldrarnas sida. För att undvika misstro och vinna de anhörigas 

förtroende är det viktigt att ta på sig ledningsfunktionen så gott det går.  

7.1.4 Personalens förväntningar 

Flera av intervjupersonerna upplever att personalen har förväntningar på dem, som leder 

till att samspelet försvåras. Känslor av att känna sig i vägen och att de hör av sig för ofta 

är vanliga. Maja tror dessutom att mammor till handikappade barn är stämplade som 

tjuriga, vilket också påvisas av Åkerström (2004). Detta kan troligtvis bottna i den 

stigmatisering som föräldrar till funktionshindrade barn upplever (Gustavsson, 1995).  

 

Två av föräldrarna har erfarit uttalanden om att de bara ska vara mamma efter att barnet 

flyttat hemifrån. Detta kan mycket väl ha sagts i all välmening, men är likväl svårt att 

förhålla sig till. För vad innebär det att bara vara mamma? Enligt Möller och Nyman 

(2003) upplever mödrar och fäder till funktionshindrade barn ofta föräldraskapet som 

evigt. Kanske har de anställda vid boendet en annan bild av föräldrarollen. Föräldrarna 

kan lägga en viss innebörd i begreppet mamma/pappa och agerar sedan utifrån denna 

identitet, emedan personal som inte har samma definitioner får svårt att förstå 

föräldrarnas situation och handlande. I rollteorin kallas detta för en intra-rollkonflikt då 

de anställdas förväntningar inte stämmer överens med föräldrarnas egna (Payne, 

2005/2008). 

 

Med tanke på ovanstående torde det vara av vikt att lyfta fram personalens och 

föräldrarnas olika värderingar i personalgruppen. I arbetet som boendehandledare 

behövs förståelse och kunskap om hur det är att vara förälder till ett barn med 

funktionsnedsättning. Genom att skapa en dialog bör mammor och pappor få berätta om 
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sina utgångspunkter och hur de ser på sin roll. Gustafsson et al., (1995) påpekar att som 

personal är det viktigt att inte låta personliga värderingar styra bemötandet. Därför tror 

vi det är av vikt att ta del av varandras olika ståndpunkter och på så sätt nå en ömsesidig 

förståelse för den andres perspektiv. Med stöd av rollteorin är detta av stor vikt, då 

föräldrarna i annat fall kan hamna i ett socialt glapp mellan den kultur som finns på 

gruppbostaden och den egna uppfattningen om personalens och sin egen roll. Denna 

marginalsituation kan enligt Maltén (1992) leda till överkänslighet, instabilitet och 

otrygghet.  

 

Östman (2000) anser att vi medvetet bör sträva efter att se problemen ur den andra 

människans utgångspunkt. Den praktiska verkligheten innehåller ändå så många 

argument för utveckling och framsteg, att vi oupphörligt behöver öva oss i att se 

problemen ur de mest beroendes synvinkel. 

7.2 Metoddiskussion 

Genom Fallstudiedesignen gavs möjligheten att djupgående utforska en avgränsad 

aspekt av ett problem under en begränsad tid (Bell, 2005/2006; Jacobsen, 2003/2007). 

Valet av semistrukturerade intervjuer försåg oss med ett så pass brett material att det var 

möjligt att erhålla en intresseväckande förståelse, då varje intervju bidrog till reflektion 

och ny insikt (Thomsson, 2002).  

 

Det finns alltid en risk för skevhet i resultatet eftersom intervjuarna kan påverka 

respondenterna på ett sätt som inte behöver vara avsiktligt (Thomsson, 2002). 

Möjligheten finns att våra yrkesroller som boendehandledare haft en inverkan på 

intervjuerna. Bryman (2001/2007) påpekar dock att studier som gjorts gällande 

intervjuareffekten inte har visat på några stringenta mönster gällande vilka 

karaktärsdrag det är hos intervjuaren som skapar skevheter i svaren.  

 

Tillförlitligheten i studien stärks, då vi i arbetet hållit oss till de forskningsregler som 

finns, däremot ansågs inte respondentvalidering nödvändig (Bryman, 2001/2007). Trost 

(2005) anser att forskaren inte bör störa den intervjuade på nytt, dessutom ifrågasätter 

han om det är författarna eller respondenten som ska göra jobbet.  
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Rollteorin valdes för att den förklarar människors handlande utifrån de roller 

individerna har. Resultatet i studien visar att oklara roller till stor del kan förklara varför 

personalens och föräldrarnas förväntningar inte går ihop. Reflektioner har gjorts 

gällande om kommunikationsteorin skulle kunna bidragit till ytterligare förståelse i 

analysen av de kommunikativa problemen (Payne 2005/2008).   

 

Slutligen finns medvetenheten om att fullkomlig objektivitet aldrig uppnås i samhällelig 

forskning. Vår strävan genom hela processen har dock varit att hålla personliga 

värderingar på avstånd för att dessa inte skulle påverka utförandet av uppsatsen. Det 

åligger sedan granskaren att fastslå i vilken utsträckning det är möjligt att styrka 

resultaten. Likaså är det upp till var och en att bedöma om resultaten är överförbara till 

andra situationer (Bryman, 2001/2007).  

7.3 Fortsatt forskning 

Gällande fortsatt forskning skulle fler studier gällande kontakt och samspel mellan 

föräldrar och personal vara av vikt, då sett ur bådas perspektiv. Dessa skulle kunna 

tillföra ytterligare kunskap inom området. Vidare eftersöks undersökningar med 

enhetschefer inom omsorgen för att se om och hur de integrerar anhörigas inflytande i 

verksamheten. Utöver detta skulle ett genusperspektiv vara intressant för att se om det 

föreligger skillnader i upplevelsen av kontakten med personalen mellan könen. 

7.4 Avslutande kommentarer 

Vår förhoppning är att studien kan bidra till en djupare förståelse för föräldrarnas 

situation bland de anställda på LSS-bostäder och därigenom ett bättre samspel mellan 

anhöriga och personal. Dock kan ytterligare forskning inom området behövas för att 

resultatet skall kunna användas i det praktiska arbetet på LSS-boenden. Avslutningsvis 

poängteras vikten av att inte glömma bort de anhöriga, att visa respekt och tillvarata 

föräldrarnas kompetens.  
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9. Bilagor      
 

Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Om det vuxna barnet 
- Kön 
- Ålder 
- Diagnos 
- Form av boende 
- Hur länge har barnet bott på LSS-boendet 
- Hur upplevdes flytten till boendet 
- Finns förmyndare/ godeman 
 
Kommunikation 
- Hur upplevs samspelet gällande kommunikationen rent generellt 
- Finns forum för samtal/träffar med personalen 
- Vem tar oftast initiativ till kontakt 
- Upplever du att personalen har tid/ tar sig tid till att träffas eller samtala kring sonen/                 
dottern. 
 
Samarbete 
- Hur upplevs samspelet gällande samarbetet med personalen rent generellt 
- Upplever du att personalen är intresserad av ett samarbete kring sonen/ dottern 
- Hur skulle du önska att samarbetet med personalen såg ut    
- Vad krävs för att få till stånd ett bra samarbete. 
 
Omsorg/Inflytande 
- Motsvarar omsorgen de förväntningar du hade innan flytten 
- Har din uppfattning om omsorgen förändrats över tid 
- Lyssnar personalen på dig om du framför synpunkter på omsorgen 
- Anser du att du har inflytande över den omsorg som personalen ger   
- Hur skulle ett större inflytande kunna möjliggöras 
- Vad skulle kunna förbättra samspelet gällande sonen/dotterns omsorg 
 
Förväntningar 
- Vad anser du är viktiga egenskaper hos personalen 
- Upplever du att personalen har förväntningar på dig som förälder och vad består i så 
fall dessa av 
- Vilka förväntningar har du på personalen 
- Har du och personalen någon gång suttit ner och pratat om vad ni förväntar er av 
varandra och hur ni ser på era olika roller runt det vuxna barnet 
 
Övriga frågor som för föräldrarna känns angeläget att diskutera 
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Bilaga 2. Introduktions brev 

    Östersund, april 2010 
 
 
Till Dig som har en son eller dotter som tillhör personkrets 1 enligt 
LSS och bor på gruppbostad/servicebostad! 
 
Ett bra samspel mellan personal och föräldrar till individer som bor på LSS- bostäder är 
av stor vikt. Därför tänker vi, två studenter som läser Rehabiliteringsvetenskapliga 
programmet vid Mittuniversitetet i Östersund skriva en C-uppsats i detta ämne. Syftet 
med uppsatsen är att erhålla förståelse för hur kontakten med personalen till brukare vid 
LSS- boenden upplevs ur ett föräldra- perspektiv. Genom att fokusera på föräldrarna 
önskar vi få kännedom om de handlingssätt som främjar samspel. 
 
Därför undrar vi om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju. Vårt mål är 
att genomföra sex intervjuer med föräldrar vars barn tillhör personkrets 1 i LSS 
(utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd), samt bor på gruppbostad 
alternativt servicebostad i Östersunds kommun.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt och man kan närsomhelst välja 
att avbryta. 
 
Det som framkommer under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt! 
 
Inspelningar och anteckningar kommer efter genomförd studie att förstöras. Vi kommer 
inte att lämna ut namn på personer, gruppbostäder eller annat som kan kännas igen i vår 
uppsats. 
 
Om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju eller har frågor och 
synpunkter, ring då gärna eller maila:  

 
Karin Persson xxx-xxx xx xx, Mejladress 
Madelene Olsson xxx-xxx xx xx, Mejladress. 

 
Handledare: Bengt Åkerström, Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet  
Telefonnr: 063-16 57 58 
 
Hoppas att du vill hjälpa oss att öka kunskaperna kring hur samspelet mellan föräldrar 
och personal ser ut. 
 
Tack på förhand! 
 


