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Abstract 

The purpose of this study was to investigate how parents who have children with disabilities 

values personal assistance and how this support facilitates their everyday lives and well-being. 

In which ways has personal assistance changed the life for the parents? Does the parents 

experience that the assistance are working? How is parents' well-being after having personal 

assistance? Those are the issues that this study has investigated. The authors have chosen a 

Qualitative approach in form of semi-structured interviews and a combination of system 

theory and KASAM were used as their theoretical perspectives. The conclusion of the study 

was that the parent’s life’s changed after their child had been granted personal assistance. This 

means, the parents get more sleep, better economy, time for other family members and time 

for themselves.  
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1. Inledning 

I FN: s barnkonvention artikel 23 nämns vikten av rätten att kunna leva ett fullvärdigt och 

anständigt liv och att funktionsnedsatta barn ska ha rätt till särskild omvårdnad och stöd 

(Ingmanson, 2003). Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, SFS 

1993:387), 7 §, skall de personer som är berättigade få hållbara insatser och dessa ska vara 

anpassade till brukarens individuella behov och stärka denne i förmågan till ett självständigt 

liv.  

 

Det finns ca 15 000 barn och unga i Sverige som har ett autismspektrums tillstånd, cirka 0,2–

0,3 procent har autism och omkring dubbelt så många har Aspergers syndrom (Nordin-Olson, 

2010). Utöver dessa tillstånd finns det ungefär 38 000 barn och vuxna i Sverige som har 

någon form av utvecklingsstörning, varav ett stort antal är barn och unga (För barn, unga och 

vuxna med utvecklingsstörning [FUB], 2013). Både autismspektrum och utvecklingsstörning 

tillhör personkrets 1 och omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS, SFS 1993:387).   

 

Att få ett barn med en funktionsnedsättning innebär många påfrestningar för familjen, såväl 

psykiskt, fysiskt som socialt (Gillberg, 1999). Detta kan ge upphov till många olika känslor 

hos en förälder. Oro, ilska, hopplöshet och sorg är bara några av de känslor som kan 

uppkomma vid ett sådant besked. Dessa känslor kan snabbt ta över de förhoppningar och den 

lycka som tidigare funnits inför föräldraskapet. Många frågor dyker upp, frågor om 

vardagslivet, hur människor i omgivningen kommer att reagera, hur framtiden kommer att se 

ut och finns det hjälp att få? Föräldrar kan genomgå praktiska och emotionella problem när de 

får veta det faktum att deras barn inte kommer att växa upp med lika förutsättningar som alla 

andra barn (Wing, 1998). 

 

Stress i samband med de utmaningar som följer påverkar föräldrars hälsa och välbefinnande 

och kvaliteten på deras föräldraskap (Benn, Akiva, Arel & Roesser, 2012). Därför är det 

viktigt att föräldrarna får stöd och avlastning i sin vardag, något som personlig assistans kan 

bidra med. Personlig assistans är en viktig del i såväl brukaren som föräldrarnas livssituation 

(Jarkman, 1996). 
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1.2 Relevans för socialt arbete 

Utifrån egna erfarenheter menar vi att ämnet bör studeras. Därför valde vi att genomföra 

denna studie och den är, utifrån vad som framgick i inledningen, av relevans för socialt 

arbete. Många familjer skulle ha svårt att klara sig utan personlig assistans och föräldrar 

skulle bli mer eller mindre slutkörda. De professionella som har den avgörande rollen i 

huruvida en familj blir beviljad assistans eller inte har ofta ingen aning om hur 

livssituationen påverkas av att ha ett barn med funktionsnedsättning och allt vad det innebär. 

Därför är det av stor betydelse för de professionella som arbetar inom detta område att få en 

inblick i en familjs livssituation som mer eller mindre är beroende utav den personliga 

assistansen.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse personlig assistans har för föräldrar till 

funktionsnedsatta barn tillhörande personkrets 1 i LSS.  

 

1.4 Frågeställningar: 

 

 På vilket sätt förändras livssituationen för föräldrarna när deras funktionsnedsatta 

barn blivit beviljad personlig assistans? 

 Hur upplever föräldrarna att assistansen fungerar? 

 Hur påverkas föräldrarnas välmående av personlig assistans? 

 

2. Bakgrund 

2.1 Centrala begrepp 

Autism och autismliknande tillstånd – En person med detta tillstånd kan vara ganska 

inburen i sig själv, ha kommunikationsproblem, svårt att bearbeta och tolka olika typer av 

information och begränsningar i det sociala samspelet (Gillberg, 1999). Autism är en 

väldigt ”bred” diagnos – alltså inte exakt definierbar, utan symptomen varierar. Det talas 

om två olika syndrom inom autism, autistiska syndrom och autismliknande syndrom. 

Gillberg (1999) menar att det egentligen är mer rimligt att diagnosen endast går under 

namnet Autism, just för att det kan variera väldigt mycket från individ till individ. 
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Utvecklingsstörning - En utvecklingsstörning är ett resultat av en funktionsnedsättning i 

hjärnan och kan variera i olika grader. Personer med utvecklingsstörning är i behov av tid 

för att förstå och lära sig hur saker fungerar och även för att minnas, detta varierar 

självklart från individ till individ och beror på graden av utvecklingsstörning (Grunewald, 

2009). 

 

Funktionsnedsättning - Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk 

eller intellektuell funktionsförmåga vilka kan uppstå till följd av en medfödd skada eller 

annan skada som uppstått av sjukdom eller annat tillstånd (Nordin-Olson, 2010). 

 

Funktionshinder- Funktionshinder innebär en begränsning för den funktionsnedsatta 

personen i relation till omgivningen (Nordin-Olson, 2010). 

 

I vår studie används samma benämning som i den angivna källan då vi hänvisar till lagtext 

eller annan litteratur för att inte förändra begreppets innebörd. I analys och resultatdelen 

samt i våra egna uppfattningar används benämningen psykisk funktionsnedsättning av den 

anledningen att vi har studerat föräldrar till barn tillhörande personkrets 1 i LSS.  

 

2.2 Historisk tillbakablick 

Begreppet idiot började användas inom psykiatrin i början av 1700-talet och innebar enligt 

Grunewald (2009) en person med medfödd utvecklingsstörning. Till denna kategori hörde 

stumma, döva, galna och rörelsehindrade personer. Dessutom framhäver Grunewald att år 

1920 hade definitionen av utvecklingsstörning förändrats, då fanns det svår idioti - har 

inget språk, imbecilla - kan förstå ett enkelt språk och lindrig idioti - kan använda ett fåtal 

ord eller fraser. År 1915 infördes lagen om äktenskaps ingående och upplösning, sedan en 

steriliseringslag år 1934 som syftade till att hindra sinneslösa från äktenskap och att skaffa 

barn. 

 

År 1954 byttes begreppen idioter och imbecilla ut mot benämningen efterblivna 

(Grunewald, 2009). År 1968 kom Omsorgslagen, som ligger till grund för den lagstiftning 

vi har idag. Nu användes begreppet psykiskt utvecklingsstörda och de som var i behov av 

stöd och omsorg fick nu ökade chanser att få det tillgodosett. Föräldrar fick dessutom 

professionellt stöd i hemmet och i skola, det som idag har utvecklats till personlig 

assistans. Omsorgslagen ersattes 1994 av LSS som nu kom att innefatta en betydande 
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större personkrets av funktionsnedsatta barn och vuxna. Samma år infördes LASS – Lagen 

(1993:389) om assistansersättning som har en viktig betydelse för personer med 

funktionsnedsättningar, för såväl vuxna som barn och föräldrar (Ingmanson, 2003).  

 

Grunewald (2009) menar att personer med funktionsnedsättningar förr i tiden var 

exkluderade från de övriga i samhället. Grunewald menar att föräldrar fick råd från läkare 

att lämna bort barnet och uttryckte att det efterblivna barnet kunde orsaka skada för de 

friska syskonen. På så sätt tog läkaren mer hänsyn till syskonen än det funktionsnedsatta 

barnet, något som fanns kvar ända in på 1970-talet. Många föräldrar lämnade bort barnet 

men många uppfostrade barnet hemma trots läkarnas avrådan. Skuld och isolering var ofta 

något som föräldrarna upplevde. De fick inget stöd från samhället och kände heller inga 

andra föräldrar som hade samma problem. 

 

År 1943 skapades den första föräldraföreningen för funktionsnedsatta barn och nio år 

senare bildades Föräldraföreningen för utvecklingsstörda barn (FUB) i Stockholm, som 

idag går under namnet ”För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning” (Grunewald, 

2009). Föreningen utvecklades i snabb takt och idag finns det länsförbund i varje län, 150 

lokalföreningar och ca 26 500 medlemmar. Föreningen har en betydande roll för 

funktionsnedsatta idag och ger stöd till både vuxna, barn och familjer (För barn, unga 

och vuxna med utvecklingsstörning [FUB], 2013).  

 

2.3 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

För att kräva insatser av LSS krävs att personen tillhör den så kallade personkretsen, som 

delats in i 3 delar och omnämns i LSS (SFS 1993: 387), 1 §, och lyder följande:  

 

”Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt 

personer  

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,  

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller  

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

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

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.”  
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LSS (SFS 1993: 387) 1 §, fastslår att genom denna lag skall den enskilde få möjlighet att 

leva som alla andra och skall genom insatser garanteras goda levnadsvillkor. Insatserna 

skall vara hållbara och anpassade till den enskildes individuella behov som skall stärka 

dennes förmåga att leva ett självständigt liv (LSS, SFS 1993: 387). Vid åtgärder och 

insatser som rör barn skall barnets bästa beaktas (LSS, SFS 1993: 387, 6 a §).  

 

2.4 Lagen om assistansersättning 

Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning av allmänna medel till vissa 

funktionshindrade för personlig assistans, så kallad assistansersättning (Lag om 

assistansersättning [LASS], SFS 1993:389). Lagen fastställer att de personer som har rätt 

till assistansersättning enligt denna lag är de som omfattas av 1 § i LSS (SFS 1993:387) 

och den enskilde har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov mer än 

20 timmar i veckan. Frågor om assistansersättning handläggs av försäkringskassan 

(LASS, SFS 1993:389). 

 

2.5 Grundläggande behov 

För att erhålla statlig personlig assistans krävs ett behov av assistans som uppnår minst 20 

timmar i veckan för att kunna klara av de hinder som kan uppstå i vardagen. Behovet kan 

dock variera från dag till dag. Vid ansökan om statlig assistansersättning räcker det med 

att behöva hjälp med endast ett av dessa grundläggande behov för att uppfylla kriteriet i 

sökningen (Ingmanson, 2003). De grundläggande behoven innefattar: 

 

– Hjälp med den personliga hygienen, till exempel hjälp med toalettbesök.  

– Hjälp med måltider, till exempel hjälp med att äta och finfördela maten.  

– Hjälp med att klä på och av sig, praktisk hjälp att både klä på och klä av. 

– Hjälp med att kommunicera med andra, genom exempelvis tecken, ljud och rörelser.  

– Övrig hjälp som förutsätter mer ingående och anpassad kunskap om personen med 

funktionsnedsättningen. 

 

De grundläggande behoven behöver inte vara praktisk hjälp utan kan handla om 

kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser när det kommer till att brukaren ska 

klara av att exempelvis klä på sig, sköta sin hygien eller att kommunicera (Ingmanson, 

2003). Om en person med ingående kunskaper kring brukaren och dennes behov krävs för 
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att brukaren ska klara av att utföra dessa stödinsatser ses även dessa som ett 

grundläggande behov (ibid.).  

 

2.6 Personlig assistans  

I LSS (SFS 1993:387, 9 a §) nämns insatsen personlig assistans. Med personlig assistans 

menas ett begränsat antal personer som arbetar med en brukare som, på grund av 

omfattande och bestående funktionsnedsättningar, behöver hjälp med sina grundläggande 

behov. Ingmansson (2003) menar att när det gäller LSS är det kommunen som har 

skyldighet att bevilja den personliga assistansen till den som inte får sitt behov av assistans 

tillgodosett på annat vis. Antingen beviljar kommunen den personliga assistansen och 

erbjuder detta själv eller så beviljar den ett ekonomiskt stöd, med hänsyn till skäliga 

kostnader, för assistansen genom en annan assistanssamordnare.  

 

Om behovet av personlig assistans överstiger 20 timmar i veckan har kommunen även här 

huvudansvaret för assistansen, men det är försäkringskassan som enligt lagen ger en 

ekonomisk ersättning som skall täcka de kostnader som uppstår för assistansen 

(Ingmasson, 2003). Ingmanson menar att det alltså är försäkringskassan som avgör antalet 

assistanstimmar som ska ersättas och beloppet utbetalas månadsvis med ett 

schablonbelopp per timme. Kommunen har en skyldighet att faktiskt erbjuda personlig 

assistans (det vill säga att vara arbetsgivare) till personen som blivit beviljad assistans eller 

assistansersättning enligt LSS eller LASS.  

 

Det är viktigt att det finns en god relation mellan brukaren och dennes personliga assistent 

då assistenten blir en viktig del i livssituationen och arbetar mycket nära brukaren 

(Ingmansson, 2003). Det är också angeläget att brukaren ska kunna avgöra vem som 

anställs som assistent, och när det kommer till barn som är i behov av assistans sker 

anställningen oftast i samtycke med barnets familj. 

 

3. Tidigare forskning 

Att få ett barn med en funktionsnedsättning kan vara krävande och påfrestande 

(Phetrasuwan, 2003). Som blivande förälder finns förväntningar, men dessa förväntningar  

kan ofta bytas ut mot sorg och förtvivlan och forskning visar att föräldrar till barn med 

psykiska funktionsnedsättningar lever med en slags kronisk sorg livet ut (Gustavsson, 
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2002). Hela livssituationen och vardagslivet blir ett större hinder än vad föräldrar kanske 

är vana vid. Föräldrarna kan hamna i konflikt angående hur olika de ser på exempelvis de 

grundläggande värderingarna i hemmet. I och med att fokus ligger på det 

funktionsnedsatta barnet kan eventuella syskon hamna i kläm och deras behov negligeras. 

Situationer som dessa kan bidra till att familjesystemet till slut faller ihop. Gustavsson 

(2002) menar att samhället ställer oerhörda krav på dessa föräldrar och lever de inte upp 

till samhällets normer blir det svårt att accepteras av omgivningen.  

 

Forskning visar att föräldrar till barn med psykiska funktionsnedsättningar också är mer 

stressade än föräldrar till barn utan (Johnson, Frenn, Feetham & Simpson, 2011). Moffatt 

(2013) har genomfört en kvalitativ studie om föräldrar med barn inom autismspektrumet 

och kom fram till att stress är en faktor som genomsyrar majoriteten av familjerna och att 

80 % av föräldrarna därför söker råd och hjälp av samhället. Även Johnson et al., (2011) 

har gjort en studie som syftar till att undersöka stressen hos föräldrar som har barn med 

psykiska funktionsnedsättningar och kom fram till att båda föräldrarna upplever stress 

med att hantera det personliga livet såväl som familjelivet. Den höga nivån av upplevd 

stress bidrar också till lägre välbefinnande (Sloper & Beresford, 2006). De bidragande 

faktorerna som spelar in här är exempelvis barnets sömnmönster och beteendeproblem, 

familjens ekonomiska situation, föräldrarnas arbetssituation och det sociala stödet. 

Avsaknaden av hjälp med dagliga aktiviteter är också en viktig faktor som påverkar 

familjens livssituation och föräldrarnas välmående. 

 

Pollock, Prezant och Marshak (2006) beskriver att föräldrar till barn med 

funktionsnedsättningar integrerar med många tjänsteleverantörer i samhället för att 

garantera lämpligt stöd till sina barn. Föräldrar anser att det stöd som ges till barnet skall 

hjälpa barnet att utvecklas och kontinuerligt lära sig nya saker. Studier påvisar vikten av 

föräldrars delaktighet och påverkan i det stöd som ges till barnet. Familjerna har då mer 

kontroll över sina liv vilket leder till att de mår bättre (Cooley & Olson, 1996). Många ser 

det som en självklarhet att föräldrarna ska kunna ta hand om sitt funktionsnedsatta barn 

utan någon som helst typ av hjälp eller stöd utifrån och vissa föräldrar kan av den orsaken 

känna en typ av skuld för att de tagit hjälp, till exempel personlig assistans (Gustavsson, 

2002). Stödet från samhället bör egentligen erbjudas till föräldrarna så fort barnet 

diagnostiserats med en funktionsnedsättning då föräldrarna ofta hamnar i en akut kris efter 

beskedet. Det är väl dokumenterat att det är en traumatisk tid för föräldrar när deras barn 
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får en diagnos och därför är det viktigt att de får det stöd de behöver, både för barnet och 

dem själva (Murray, 2000). Annars finns det risk för att föräldrarna kommer att må 

psykiskt dåligt och belastar sig själva med exempelvis skuld och förbittring (Grunewald, 

2009).  

 

Ingen människa önskar att vara beroende av andra människor för att kunna klara av 

vardagen, men då behovet finns kan den behövande känna tacksamhet och lättnad att hjälp 

i form av personlig assistans faktiskt är en laglig rättighet (Dehlin, 1997). Familjer som 

har personlig assistans betalar ofta ett högt pris när det kommer till deras integritet, vilket 

inte alltid går att behålla med tanke på att en utomstående person arbetar i deras hem. 

Studier visar att många föräldrar väljer att själva arbeta de flesta av timmarna i hemmet för 

att försöka bibehålla integriteten (Dehlin, 1997), men Riksrevisionen (2004) se vissa 

nackdelar med detta, dels för att det inte betyder lika mycket avlastning och dels för att det 

kan utgöra hinder för barnets självbestämmande. 

 

Att själv utöva arbete utöver personlig assistent är en viktig del för föräldrarna, speciellt 

då barnet blir äldre och inte vill ha sina föräldrar som assistenter. Föräldrarna måste även 

ha en annan ekonomisk inkomstkälla för att slippa hamna i en beroendesituation då barnet 

i framtiden flyttar till en exempelvis gruppbostad (Riksrevisionen, 2004). 

 

Att en familjs livssituation påverkas av att få ett barn med en funktionsnedsättning är ren 

fakta, och oavsett hur omfattande funktionsnedsättningen är kommer vissa förändringar 

ändå att ske. Föräldrarna är i en ständig kamp mot myndigheter och mot samhällets 

normer kring sitt barns välbefinnande och utveckling. För att den nya livssituationen skall 

kunna fungera tar många föräldrar hjälp av det stöd som finns att få i samhället, men 

många kämpar med skuldkänslor över att behöva ta hjälp. Det är viktigt att barnet får 

anpassat stöd efter sina egna, individuella behov. Forskning har visat hur föräldrar till barn 

med psykiska funktionsnedsättningar upplever sin situation och sitt välmående. Dock har 

det inte publicerats någon forskning om betydelsen för föräldrar av att leva med personlig 

assistans till sina barn. Därför är det av stor vikt att forskning och studier bedrivs inom 

detta område.  
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4. Teoretiska referensramar 

4.1 Systemteori 

Öquist (2008) beskriver systemtänkande som att se världen i helheter, modeller i världen 

som har gemensamma egenskaper. Öquist menar att det är i helheten som vi upplever 

skönhet i något, exempel i människorna. Varje människa betraktas som en del i en större 

enhet. Familjen är ett exempel på en sådan enhet där alla medlemmar utgör ett 

familjesystem. Schjodt och Eagland (1994) beskriver att en enhet är alltid en enhet bland 

andra, det finns inte bara en familj, utan andra familjer också, och varje familj bildar ett 

eget system som i sin tur, tillsammans med delar av det övriga samhället, ingår i ett större 

sammanhang. 

 

Öquist (2008) talar om öppna och slutna system. Öppna system innebär att systemen har 

en förmåga att utbyta information med omgivningen och därmed utvecklas. Slutna system 

får däremot inte något tillskott av ny information utifrån, därav sker ingen utveckling. 

Familjen är ett öppet system då familjemedlemmarna har liv utanför familjen som 

påverkar familjen som enhet, till exempel vänner, skola och arbete. 

 

För att förstå familjen måste vi granska de enskilda medlemmarna i familjen och för att 

förstå de enskilda medlemmarna måste vi granska strukturen (Schjodt &Egeland, 1994). 

Professionella som har en systemteoretisk utgångspunkt i arbetet tar inte parti för någon 

enskild del i enheten utan det krävs förmåga att se hela systemet (Öquist, 2008). 

 

4.2 KASAM - känsla av sammanhang 

Antonovsky (2005) poängterar att människor ständigt förhåller sig till en ”flytande skala” 

mellan att vara frisk eller sjuk. Antonovsky menar att en människa varken är frisk eller 

sjuk, utan någonstans däremellan och att hon är som närmast friskpunkten då KASAM 

upplevs. Antonovsky delar in KASAM i tre olika teman;  

 

Begriplighet – Här menas att en skapad förståelse utav sammanhanget gör det lättare för 

personen att hantera situationen på ett bättre utifrån ett logiskt perspektiv.  

Hanterbarhet – Det är viktigt för personen i fråga att ha insikt i att denne inte står ensam 

om något händer och genom människor i omgivningen som det finns ett förtroende för går 

det att hantera situationer lättare.  
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Meningsfullhet – Här handlar det om att försöka hitta en mening med det som sker/har 

skett och försöka använda sina erfarenheter från detta till något positivt i framtiden, att 

försöker hitta sin inre motivation för att klara av vardagslivet och motgångarna som kan 

uppkomma.  

 

Då hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet kombineras ökar stresståligheten och på 

så sätt kan fler moment i vardagen hanteras på ett lättare sätt än för människor som inte 

upplever KASAM (Antonovsky, 2005). Det är viktigt att som förälder till ett 

funktionsnedsatt barn försöka uppnå KASAM i sin vardag för att lättare möta svårigheter 

dem kan utsättas för och därmed minimera eventuell oro och ångest. 

 

5. Metod 

5.1 Forskningsdesign 

Studien utgår från en kvalitativ ansats i form av intervjuer med föräldrar som har barn som 

ingår i personkrets 1 i LSS. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) strävar den kvalitativa 

forskningsintervjun efter att förstå världen ur intervjupersonernas perspektiv, utveckla 

innebörden av människors erfarenheter och förstå deras livsvärld före de vetenskapliga 

förklaringarna. Vi vill få intervjupersonerna att berätta sin situation och sina upplevelser 

och kvalitativa intervjuer ger möjlighet för intervjupersonen att beskriva sina erfarenheter 

med egna ord. Vi har därför valt en fenomenologisk utgångspunkt. 

 

Bryman (2011) beskriver att fenomenologi handlar om människans medvetande och levda 

erfarenheter. Forskaren vill att intervjupersonerna skall formulera sina erfarenheter och 

upplevelser med egna ord. Forskaren skall sätta sina egna förutfattade meningar inom 

parentes för att kunna uppfatta, förstå och sätta sig in i intervjupersonens livsvärld. 

Livsvärld och intentionalitet är två centrala begrepp inom fenomenologin (Dahlberg, 

1993). Livsvärld är den värld som vi är bekant med genom våra levda erfarenheter som 

finns för att förstå världen och går före alla teoretiska förklaringar. Intentionalitet medför 

att medvetandet alltid är riktat mot något, det vill säga, när jag ser så ser jag alltid något, 

när jag tänker så tänker jag alltid på något. Oavsett vad det gäller verkar vårt medvetande 

alltid vara riktat mot något.  
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Den kvalitativa metoden är relevant för denna studie då målet är undersöka innebörd och 

mening i det valda ämnet samt ge en förståelse för hur föräldrarna upplever sin 

livssituation. Fördelen med en kvalitativ metod är att den ger ett bredare innehåll i 

tolkningen av svaren än en kvantitativ undersökning som undersöker siffror, mängd och 

bredd. Då syftet är att undersöka vad personlig assistans har för betydelse för föräldrar 

som har barn med psykisk funktionsnedsättning valdes den kvantitativa 

forskningsdesignen därför bort.  

 

5.2 Urval av deltagare 

Intervjuer har genomförts med fem föräldrar, varav fyra kvinnor och en man beroende på 

vem av föräldrarna som har haft möjlighet att ställa upp. Till en början var meningen att 

intervjua alla föräldrar i fem par, det vill säga tio stycken vilket skulle bli fem intervjuer. 

På så sätt skulle vi kunna se ur ett genusperspektiv, om män och kvinnor upplever 

situationen på olika sätt. Utfallet blev dock att det enbart var en förälder i varje familj som 

kunde ställa upp och därför blev resultatet fyra kvinnor och en man.  

 

Urvalskriteriet var att barnen skulle tillhöra personkrets 1 i LSS, utvecklingsstörning, 

autism eller autismliknande tillstånd. Avgränsningen baserades på tidigare erfarenheter 

vad gäller denna målgrupp. Personer som tillhör personkrets 1 kanske inte alltid har 

synliga funktionsnedsättningar och därför finner vi den intressant att studera. Studien har 

inte inriktat sig på en specifik åldersgrupp utan enbart förutsättningen att barnet 

fortfarande bor hemma hos sina föräldrar.  

 

Föräldrar är själva berättigade att vara anställda och utföra insatsen som personlig assistent 

till sitt barn vilket det är många föräldrar som väljer på grund av att de vill skydda sin 

integritet (Jarkman, 1996).  Ett annat kriterium för vår studie har varit att familjen skall ha 

minst en utomstående assistent anställd. Anledningen till detta var att undersöka vilken 

betydelsen personlig assistans har för föräldrar när de själva inte arbetar som personlig 

assistent till sitt barn.  

 

Urvalet baserades via ett snöbollsurval som innebär att intervjupersoner hittas genom en 

person som känner en annan som i sin tur känner en annan osv. (Widerberg, 2002). För att 

finna intervjupersoner som skulle vara lämpliga till studien kontaktades en person i vårt 

kontaktnät som arbetar på ett assistansbolag för familjers rättigheter till personlig assistans 
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i Stockholm. Personen i fråga var villig att höra med några av de familjer inom bolaget om 

de skulle kunna tänka sig att ställa upp och resultatet blev sex föräldrar som var villiga att 

delta i undersökningen. En pilotstudie genomfördes med en av föräldrarna för att se om 

det var aktuellt med förändringar av intervjuguiden. Efter pilotstudien genomfördes vissa 

förändringar av intervjuguiden såsom omformulering av frågor och teman, av den 

anledningen uteslöts pilotstudien i undersökningen. 

 

5.3 Datainsamling 

På grund av den knappa tidsramen bestämde vi för oss att försöka hinna med alla 

intervjuer under en vecka. Föräldrarna fick själva bestämma under vilka dagar under den 

bestämda veckan de ville bli intervjuade och de valde också att intervjuerna skulle ske i 

deras hem. Eftersom syftet är att undersöka föräldrarnas livssituation och erfarenheter, 

vilket är av en lite känslig karaktär, var det viktigt att dem kände sig trygga i situationen 

under genomförandet av intervjun. Eftersom föräldrarna inte hade en aning om vilka de 

skulle släppa in i sina hem ville de att personen som kontaktade familjerna för oss skulle 

följa med och så fick det bli. Detta påverkade inte utförandet av intervjun då denne person 

satt tyst som stöd till föräldrarna. 

 

Innan respektive intervju började tydliggjorde vi syftet och forskningsfrågorna för studien. 

Föräldrarna fick ta del av ett dokument med fullständig information om deras uppgift, 

frivillighet att delta, samtycke, användandet för intervjun och vikten av konfidentialitet. 

Den som intervjuade, tillsammans med föräldern, skrev också på ett sekretessavtal för att 

styrka konfidentialiteten och ge löfte om att undersökningen inte kommer användas till 

annat än i forskningssyfte.   

 

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer och skapade en intervjuguide med några 

bestämda frågor. Enligt Bryman (2011) ger sådana intervjuer möjlighet för 

intervjupersonerna att utforma svaren själva och forskarna kan kritiskt följa upp svaren 

under intervjun. En risk med att använda denna form av intervjuguide är att intervjun kan 

hamna i ett sidospår men det märktes att föräldrarna var engagerade i sina svar och att 

intervjun höll en röd tråd. Styrkan med semistrukturerade intervjuer är att den underlättar 

att jämföra de olika intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter med varandra.  

Vi turades om att intervjua, vilket innebar att den ena genomförde tre intervjuer och den 
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andre två. Varje intervju tog mellan 40-60 minuter. Alla intervjuer spelades in med 

bandspelare vilket underlättade vid transkriberingen av materialet. Vi transkriberade de 

intervjuer vi själva genomfört och valde att utesluta småord och upprepningar som 

yttrades, även pauser. Sedan sammanställdes alla transkriberingar, vilket resulterade i 28 

sidor. 

 

5.4 Analysmetod 

Tolkning och analys av materialet genomfördes via meningskoncentrering av 

intervjupersonernas berättelser. Syftet med denna analysmetod är att reducera 

intervjupersonens berättelser till kortare meningar och teman för att kunna läsa av tydliga 

resultat och komma fram till den huvudsakliga innebörden (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Ändamålet är att uppmärksamma intervjupersonernas berättelser i relation till syfte och 

forskningsfrågor vilket gör att meningskoncentrering kopplas samman med det 

fenomenologiska perspektivet. I förhållande till studiens syfte, metod och de valda 

teorierna (systemteori och KASAM) var meningskoncentrering en lämplig metod för att 

analysera den insamlade data.  

 

Intervjupersonernas berättelser numrerades efter bokstäver för att kunna skilja texterna 

från varandra. Det transkriberade materialet lästes igenom flera gånger för att få en klarhet 

i vad som sagts och för att skapa en helhetsuppfattning, detta för att finna relevanta 

meningar och uttryck i berättelserna. I varje text plockades meningar ut som besvarade 

respektive forskningsfråga och som sedan sammanställdes till ett enda dokument. 

Meningarna reducerades och ord och meningar som ansågs icke relevanta togs bort. Varje 

enskild text blev nu avsevärt mindre. Nu fanns kortare svar på forskningsfrågorna från 

varje enskild intervjuperson och vi kunde börja se mönster, likheter och skillnader.  

 

Resultaten presenteras i olika temaområden; vardagen, livet innan, förändringen, 

relationen, betydelsen och att bli av med personlig assistans. I varje beskrivning 

framkommer citat från intervjuerna för att visa att det finns grund för det bearbetade 

materialet.  
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5.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är begrepp som handlar om pålitlighet. I 

kvalitativ forskning kan det vara svårt att mäta dessa kvalitetsaspekter eftersom det inte 

går att finna några absoluta sanningar inom en kvalitativ metod (Bryman, 2011). 

 

Validitet handlar om att mäta det som avses att mätas från början (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005). I kvalitativa studier menar Bryman (2011) att validitet till viss del 

grundas på huruvida empiri är relevant för studiens problemformulering och validiteten 

kräver att slutsatser grundas på rimliga teoretiska motiveringar. Studien uppfyller god 

validitet utifrån de fem intervjuer som genomförts då studien mätte det som den ansågs 

mäta.  

 

Reliabilitet handlar om att studien skall vara korrekt utförd i datainsamlingen och 

bearbetningen av materialet, detta för att uppnå ett tillförlitligt resultat och för att andra 

forskare skall kunna komma fram till liknande resultat med samma material (Bryman, 

2011). Vi har försökt att uppnå en god reliabilitet genom att tydligt redovisa i 

metodavsnittet hur tillvägagångssättet genom hela studien har sett ut. Vi upplevde att 

intervjupersonerna var ärliga i sina svar vilket också ökar reliabiliteten i studien.  

 

Generaliserbarhet går inte att mäta i studien då det insamlade materialet består av ett fåtal 

kvalitativa intervjuer. Generaliserbarhet handlar om hur studies resultat kan betraktas som 

jämförbar med annan liknande forskning och om det går att dra generella slutsatser kring 

dess resultat (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

5.6 Etiska överväganden 

En studie i forskningssyfte måste vara etiskt försvarbart, dvs. man måste ange 

forskningens etiska aspekter och hur man tänkt hantera dem (Widerberg, 2002). 

Vetenskapsrådet (2002) har framställt fyra etiska huvudkrav på forskningen som syftar till 

att ge normer för förhållande mellan forskare och undersökningsdeltagare. Varje krav 

innehåller bestämda regler som används för att skydda undersökningsdeltagare från 

skador, förödmjukelse, kränkning eller annan handling som gör att 

undersökningsdeltagaren känner sig diskriminerad (Vetenskapsrådet, 2002).  
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De fyra huvudkraven är: 

1. Informationskravet 

Undersökningsdeltagare skall bli informerade om alla de element i undersökningen som 

kan påverka deras villighet att medverka (Vetenskapsrådet, 2002).  Det kan enligt 

Vetenskapsrådet (2002) handla om att informera om deltagarens uppgift i undersökningen 

och meddela om villkor som gäller för deltagandet samt upplysa om att deltagandet är 

frivilligt.  

2. Samtyckeskravet 

Deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan i undersökningen och därför 

skall forskaren alltid erhålla undersökningsdeltagarens samtycke (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

3. Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet har enligt Vetenskapsrådet (2002) ett samband med offentlighet 

och sekretess. Personliga uppgifter om undersökningsdeltagare skall ges konfidentialitet 

och obehöriga skall inte kunna ta del av dem, därför bör alla forskare i undersökningen 

som tar del av etiska känslomässiga uppgifter om enskilda individer underteckna ett löfte 

om tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2002). 

4. Nyttjandekravet 

Uppgifter om undersökningsdeltagaren får inte utlånas för icke-vetenskapliga syften utan  

enbart användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Uppgifterna får heller inte 

användas för beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde, till exempel vård eller 

tvångsintagning (Vetenskapsrådet, 2002).   

 

Författarna kommer att hantera dessa fyra etiska grundkrav genom att skriva ett dokument 

med fullständig information om deltagarens uppgift, frivillighet att delta, samtycke, 

användande för intervjun och konfidentialitet. Författarna, tillsammans med 

intervjudeltagaren, skall skriva på ett löfte om tystnadsplikt för att deltagaren skall känna 

sig trygg i att kunna säga det denne vill och vara säker på att obehöriga inte får ta del av 

materialet. En annan etisk aspekt som vetenskapsrådet inte tar upp är vikten av 

anonymitet, att deltagaren skall få vara anonym genom hela forskningsprocessen. Detta 

kommer deltagaren upplysas om och dokumentet med all information får 

intervjudeltagaren ta del av innan intervjun börjar. 
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6. Resultat 

I detta kapitel kommer vi lyfta fram de föräldrar som deltagit och ge en kort inblick över 

familjesituationerna. Efter detta kommer resultat att redovisas som uppdelats i olika 

teman.  

 

6.1 Familjesituation 

Intervjuerna har genomförts med fem olika föräldrar som har barn mellan åldrarna 11 och 

25 år, tre pojkar och två flickor. Alla familjer har inte blivit befogad assistans under flera 

års tid och många visste inte ens att stödet existerade. Alla föräldrar arbetar, mer eller 

mindre, som personlig assistent åt sitt barn vilket i dagens läge är vanligt i familjer vars 

barn är funktionsnedsatta, men i samtliga familjer finns även utomstående assistenter. I 

studien kommer inte personernas verkliga namn att användas då det är viktigt att deras 

anonymitet bibehålls.   

 

Familjerna kommer att bokstaveras med A, B, C, D och E. Vi kommer att använda oss 

utav termen förälder när det kommer till intervjupersonen och barnet när det gäller 

föräldrarnas barn, oavsett ålder.  

 

Förälder A jobbar som personlig assistent åt sitt barn men jobbar även inom 

barnsjukvården som sköterska. Barnet är 16 år, är mellanbarnet och har syskon i åldrarna 

21 och 14. Barnet fick personlig assistans vid 9 års ålder. 

 

Förälder B jobbar som personlig assistent åt sitt barn och jobbar även som 

förrättningslantmätare. Barnet är 23 år och har ett äldre syskon som är 25 år. Barnet fick 

personlig assistans vid 16 års ålder. 

 

Förälder C jobbar endast som personlig assistent åt sitt barn. Barnet är 20 år och är 

mellanbarn, syskonen är i åldrarna 23 och 18. Barnet fick personlig assistans när denne var 

13 år.  

 

Förälder D jobbar enbart som personlig assistent åt sitt Barn. Barnet är 25 år och har ett 

äldre syskon som är 27 år. Barnet fick personlig assistans vid 15 års ålder.  
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Förälder E jobbar som personlig assistent åt sitt barn. Barnet är 11 år och är yngsta barnet, 

de äldre syskonen är 20 och 18 år. Barnet fick personlig assistans vid 7 års ålder.  

 

6.2 Vardagen 

För samtliga familjer krävs det fasta rutiner och ständig planering för en fungerande 

vardag. Rutinerna brukar oftast vara hektiska och tidskrävande för de flesta familjer och 

därför är det extra viktigt med struktur. Det är schemalagda aktiviteter för varje dag och 

barnets villkor, behov och mående avgör vad familjen gör.  

 

En vanlig vardag är ju fullt med aktiviteter, för med det handikapp man har måste man 

planera sin dag och det gäller ju att man jobbar konsekvent med planeringen .... Det är 

viktigt med struktur och att man kommer överens om vad som skall hända. (Förälder B) 

 

... sen bestämmer vi vad vi gör idag. Vart ska vi gå om det inte är något bokat o så. Mycket 

går på hans villkor och behov. (Förälder A)  

 

Föräldrar uttrycker att det är svårt att vara spontan. Att ändra något i planeringen blir ofta 

ett problem, både för barnet, assistenten och föräldrarna.  

 

… så i princip en vanlig dag är schemalagt, det är ingenting spontant som händer. Ändrar 

man något i schemat blir det kaos för alla, både för assistansen och den som behöver 

hjälp .... Det viktigaste för att allt ska fungera är tydliga instruktioner och att komma 

överens. (Förälder B) 

 

Barnet behöver känna sig trygg för att rutinerna skall fungera och därför är det många som 

undviker att hälsa på släkt och vänner. De får istället komma hem till dem.  

 

… men sällan vi går och hälsar på folk, men några få gånger vi gjort det men brukar inte 

lyckas, för barnet känner inte sig trygg om man säger så, hon vill vara hemma. Att få 

hembesök här det brukar gå jättebra, då är hon i sin trygghet. (Förälder A) 

 

Ett mönster som finns hos barnen är att de har sömnsvårigheter. Många av barnen sover  

endast ett fåtal timmar per natt och det gör att även föräldrarna ligger vakna halva natten 

på grund av den oro som finns för barnet. 
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Han sover ca 5 timmar i rad när det är som lugnast, om han inte krampar. Den kan ta upp 

till 10 minuter sen måste jag eller storebror sitta med honom 1 timme för att se att allt är 

okej och för att han ska känna lugn. På så sätt är vi oroliga och någon av oss måste då 

sova hos honom. (Förälder A) 

 

Nätterna är hon vaken, ja till 6 halv 7 tiden, det är så hon brukar somna till lite grann och 

sen måste hon gå upp då kvart över 8 för att förbereda sig på att gå till skolan. Hon sover 

inte, hon har jättedålig sömn, hon har sömnproblem. (Förälder E)  

 

Många föräldrar upplever vistelse i omgivningen som problematiska situationer. De har en 

känsla av att alla andra stirrar på deras barn och att många saknar förståelse för att de inte 

är som alla andra.  

 

En del människor reagerar ju bra men många blir ju här bara ååååh liksom och backar 

…. Jag måste säga att jag faktiskt undviker alla offentliga miljöer, jag går inte på museum 

med honom eller någonting sådan för det blir alldeles för jobbigt. (Förälder D) 

 

Folk blir arga, ja jag vet inte, dom borde förstå, alla som är normala, och att sitta och glo 

på en människa sådär ja det är, jag blir irriterad. Dom bara tittar på henne utan att 

blunda, ja det gör mig väldigt irriterad, förbannad om man säger så. (Förälder E) 

 

Föräldrarna måste alltid planera för varje dag som går och att lösa hinder är deras vardag.  

 

Det är ett fasligt planerande kan jag säga, det är det enda man gör. Alla moment måste 

man planera så att det verkligen funkar. Planera, planera, planera. Löser hinder är det 

enda man gör. (Förälder C) 

 

6.3 Livet innan 

Alla familjers vardag upptas som sagt av ett ständigt planerande och det är svårt för 

föräldrarna att räcka till. Livet innan personlig assistans var ett ständigt kaos omgivet av 

stress.  

 

Det var ingen egen tid, inte en enda minut, jag kunde inte göra nånting… Ingen lugn och 

ro. Väldigt stressigt. Jag hade inte tid med syskon eller mig själv. Aktiviteter varierade på 
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hur trött jag var och hur trött barnet var. Nu händer mer aktiviteter. (Förälder A) 

 

Många föräldrar tappar liksom bort sig själva någonstans i det här kaoset, och även 

syskonen påverkas. Tiden räcker inte till, sömnen är inte tillräcklig, ekonomin raseras och 

oron hänger konstant i luften. Att ha ett fast arbete fungerade inte längre då livssituationen 

förändrades. De kunde aldrig veta om de kunde gå till jobbet just den dagen, beroende på 

hur barnet mådde. Många föräldrar var därför tvungna att endast ta ströjobb eller sluta 

arbeta helt för att kunna ta hand som sitt barn vilket påverkade ekonomin negativt. 

Föräldrarna mådde psykiskt dåligt, vilket även reflekterade sig på barnet. 

 

Det var mest oro att man måste hinna och hinner man inte vad händer då? Ja det var 

mycket psykisk oro. Ibland oroade jag mig lite i onödan. Det var psykiskt, man var också 

mycket trött. Kunde somna framför tv:n och matbordet, man var helt slut. (Förälder A) 

 

Man kunde inte sova, man kunde inte jobba. Man var en asocial person som inte kunde 

fungera. Man kunde inte träffa människor och man kunde inte fungera normalt. Man var 

helt liksom uppslukad av att inte kunna sova och allt det där. Man blir lite som en zombie. 

(Förälder D) 

 

Föräldrarna funderade ofta på om hjälp fanns och hur länge de skulle orka fortsätta som de 

gjorde.  

 

… egentligen sen han började gå på dagis, vi har känt alltid. Problemet har ju funnits hela 

tiden .... Ju äldre han blev desto tyngre och jobbigare blev det, psykiskt och fysiskt. Så vi 

har ju känt från början att vi behövt hjälp. (Förälder B)  

 

Något som föräldrarna också har nämnt är att de känt av ett dåligt samvete. Det tyngde 

föräldrarna att de inte hade samma förutsättningar i vardagen som andra familjer hade och 

att alla i familjen drabbades. De ville så gärna men när varken psyket eller ekonomin tillät 

så blev det allt svårare att hantera. 

 

Det jag tycker är tråkigt är att han inte kan få lite mer fritid, att han är så bunden vid mig 

liksom. Och det att han ska sticka iväg och bada och göra något kul blir mest på dagtid 

och inte under helgerna vilket jag saknade lite. (Förälder D) 
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Det var också svårt då vänner och bekanta inte förstod hur vardagen såg ut och nog inte 

kunde föreställa sig livssituationen föräldrarna levde i. Sällan kunde de känna en 

samhörighet med människorna i omgivningen.  

 

… vi pratade om ekonomi och berättade hur jag hade det med ekonomin, det var jättesvårt 

att få ihop allt …. jag var deprimerad och jag orkade ingenting. (Förälder E) 

 

6.4 Förändringen 

Vägen till personlig assistans har sett olika ut för föräldrarna, några har haft det tuffare än 

andra. Även fast föräldrarna söker assistans till sina barn, och är berättigad, är det inte 

säkert att myndigheterna godkänner ansökan och många gånger kan det resultera i att 

fallet hamnar i domstol.  

 

Det var en lång process, ja det tog två år, vi fick nej från försäkringskassan och 

kommunen så det fick drivas i domstol så vi har ju inte haft det så länge, det är väl två år 

nu. (Förälder E) 

 

Några av föräldrarna har kämpat med att våga ta steget att använda sig av utomstående 

assistenter, alltså personer som inte tillhör familjen. Föräldrarna förklarar att det var svårt i 

början att förstå att bara för att de använder sig utav utomstående personliga assistenter 

betyder inte det att de är dåliga föräldrar. Det har liksom inte med saken att göra, för alla 

behöver avlastning då och då.  

 

Vi litade inte på omgivningen. Alla föräldrar känner ju ett slags dåligt samvete, som en 

barriär. För oss var den stor, vi kände att vi skulle klara av det här. Sen när man träffar 

rätt människor som säger att det här kommer gå bra då kan man kliva av den här 

barriären. Svårt att lämna ansvaret men största delen är dåligt samvete. (Förälder B) 

 

Föräldrarna berättade hur den personliga assistansen ändrade deras livssituation och hur 

mycket den underlättat deras vardag.  

 

Mycket, det är det bästa som finns, verkligen. Det säger jag fortfarande, assistansen är 

värt av guld, det är de, det är det bästa som finns. Jag har fått sova mer, 4-5 timmar per  

 



21 
 

dygn. Jag mår bättre, alla mår bättre, barnet mår mycket bättre. Man kan inte ens börja 

jämföra. Otroligt tacksamt. (Förälder A) 

 

… det kändes som en helt ny värld öppnades för mig och man kände en trygghet, man blev 

accepterad, han blev accepterad, vi som familj blev liksom accepterade i samhället. Före 

och innan assistansen, amen gud det är ju som natt och dag…. Assistansen det blev som 

liksom typ att gud skickade ner ett manna från himlen ungefär. Kan det verkligen vara 

såhär bra liksom? (Förälder D) 

 

6.5 Relationen 

Att relationen mellan föräldrarna och personliga assistenten måste fungera är viktigt och 

avgörande. De ska kunna känna en trygghet och förtroende till personen de släpper 

ansvaret om sitt barn till. Många väljer att ta någon i sin närhet, en vän eller en 

familjemedlem, i valet av personlig assistent. Några av föräldrarna har även valt en helt 

utomstående person. Ibland fungerar inte samarbetet och/eller relationen mellan förälder 

och assistent, vilket inte är så konstigt då det inte fungerar mellan alla människor. Olika 

förhållningssätt kan leda till olikheter och konflikter.  

 

Dom har gått bakom min rygg och inte går direkt till mig istället. Där sprack det verkligen 

kan jag säga. Då kände jag det att dem litar jag inte alls på .... Det är verkligen inte så 

lätt alla gånger, de här att fungera bra ihop med assistenterna. Det förvånar mig ibland 

för jag tycker att jag brukar ha lätt för människor men som sagt har man har väl inte det. 

(Förälder D) 

 

Vi har haft samarbetet ganska länge nu, och allt är ju kring en person så då måste man 

känna sig som en familj annars funkar det inte. Det är ju strikt affärsmässigt men 

samtidigt finns ju den känslomässiga kontakten också. Kemin måste fungera. Det är 

viktigt. (Förälder B) 

 

Föräldrarna släpper in en person som de från början inte känner i sitt hem, och även i sitt 

liv. Det är viktigt att assistenten har förståelse för barnets funktionsnedsättning och arbetar 

utifrån denna. Alla funktionsnedsättningar är individuella och ingen fungerar exakt 

likadant som någon annan, precis som individer utan funktionsnedsättning.  
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Det som alla föräldrar poängterar är vikten av bra kommunikation. Utan kommunikation 

är det svårt att ha en fungerande relation. Många av barnen har i olika grad svårt att 

kommunicera och därför är det extra viktigt att den personliga assistenten upprätthåller en 

god kommunikation till föräldrarna.  

 

Nej men jag tycker det går ganska bra... Den kontakten vi har den är ju bra, vi ringer 

varandra varje dag, vi bollar tankar och idéer o man skriver kontaktbok och man håller ju 

ett nätverk så med dem. (Förälder B) 

 

6.6 Betydelsen  

Många föräldrar uttrycker vikten av personlig assistans och hur mycket det betyder för 

dem. Föräldrarna fick frågan om vad som har förändrats sedan de fick personlig assistans 

och genom deras utsagor skapas en tydlig bild av hur tacksamma dem är över denna 

förändring.  

 

Jag tror att hade inte assistentbolaget kommit så hade jag nog inte suttit här idag, då hade 

jag nog varit ett vrak. (Förälder C) 

 

Ja, det har verkligen förändrats. I grund och botten i allt. Alltså det blev ett helt annat liv, 

allting förändrades …. De här med assistansen det är en fantastisk reform, den som kom 

på det - den personen ska ju ha nobelpriset. (Förälder D) 

 

Personlig assistans är en betydande del i familjernas liv både för föräldrar, barnet och 

eventuella syskon. Rollen som förälder växer, föräldrarna får mer tid att vara föräldrar och 

inte bara vara den som är vårdare till sitt funktionsnedsatta barn.  

 

Det är klart att det blev mer att vi är med honom på det sättet men föräldrarollen 

förändras inte, den finns ju där alltid men vi är mer med honom än vi har varit dom här 7 

åren. (Förälder B) 

 

… så det betyder ju jätte, jätte mycket. Vi kan vara mer föräldrar till både henne och dom 

andra syskonen …. Vi kunde ju inte göra samma saker tillsammans ihop, hon och jag. Då 

var jag vårdare och nu är jag förälder mer. Det är en väldig skillnad. (Förälder C) 
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De flesta föräldrar känner en lättnad av att inte bara vara fast i rutiner dag ut och dag in. 

De har mer tid för sig själva, att göra saker och träffa andra människor nu, förut fanns det 

varken tid eller ork att göra någonting. Nu får föräldrarna mer sömn vilket leder till att de 

orkar göra mer saker.  

 

Det betyder ganska mycket, det är på det sättet man kan leva sitt liv lite grann. Så det är 

viktigt för oss, verkligen, för vi hinner göra annat för oss själva. Vi måste ju leva som alla 

andra också. Det gör vi ju inte för fullt ut, men ändå lite. Men den lilla friheten vi får när 

han inte är hemma, den är viktig. (Förälder B) 

 

Innan den personliga assistenten anställdes, hade en del av föräldrarna svårt med 

ekonomin, att få allt att gå ihop, de hade svårigheter med sitt arbete och att få en fast 

inkomst. Personlig assistans underlättar ekonomin vilket leder till en större trygghet.  

 

… man kan koncentrera och ha mer energi att hand om henne istället för att ta hand om 

henne och samtidigt tänka på ekonomin …. Det avlastar både psykiskt och fysiskt. 

(Förälder E) 

 

Föräldrarna märker också att deras barn mår bättre sedan de fick en personlig assistans. De 

uttrycker att barnet ser att deras föräldrar mår bättre vilket gör att barnet själv mår bättre 

och känner sig trygg. 

 

Det är ju helheten, det blir tryggare liksom för henne och för oss. Hon kan göra saker och 

vi kan göra saker. Jag menar, är man en glad förälder är man en bra förälder. 

 (Förälder C) 

 

… man märker det också på henne att hon blivit gladare. Hon ser att jag inte är irriterad, 

hon ser att jag inte är deprimerad. (Förälder E) 

 

Samtliga föräldrar tvekar inte en sekund på att personlig assistans behövs i deras liv.  

 

Assistenten har ändrat våra liv, vi kan slappna av. (Förälder B) 
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6.7 Att bli av med personlig assistans  

Att bli av med den personliga assistansen är något föräldrarna helst inte vill tänka på, men 

tanken och oron finns alltid där.  

 

Ja den oron finns alltid, man vet aldrig. Det skulle vara kaos, tillbaka som det varit förut.  

(Förälder A) 

 

Ja det var katastrof innan så jag hoppas att vi slipper det nu helt och hållet. (Förälder E) 

 

Frågan väckte starka känslor och några av föräldrarna fann inga ord att beskriva vad det 

skulle innebära för familjen. Konsekvenserna skulle bli stora. Många föräldrar beskrev att 

deras förutsättningar för att klara av vardagen skulle minska snabbt och deras tillvaro 

skulle raseras. Många uttryckte att det skulle bli katastrof, ekonomin skulle förvisas, 

stressen skulle finnas där och föräldrarna skulle inte orka vara vårdare till sitt barn igen. 

 

Då måste man vara hemma hela tiden med honom så man blir ju helt knäckt alltså. Så det 

får inte hända, går det för långt så kan det ställa till ordentligt. Man kan bli av med jobbet 

så det är inte bra, inte lätt heller. Stress är ganska jobbigt. Bli av med assistenten det är 

jobbigt både för oss och honom, för när vi blir trötta agerar vi och då blir han stressad. 

Så det är det man måste undvika. (Förälder B) 

 

Någon uttryckte också rädslan för att barnet i så fall skulle behöva flytta hemifrån.  

 

Ojojoj, det skulle ju bli ras. Då skulle de bli så att jag skulle behöva gå ut i arbetslivet. 

Mitt barn skulle väl inte kunna bo kvar hemma kan jag tänka mig, han skulle nog vara 

tvungen att flytta till någon gruppbostad eller så och bli olycklig. Det tror jag. Sitta där 

ute och nej det skulle bli väldigt jobbigt. (Förälder D) 

 

Att bli av med personlig assistans är något föräldrarna inte kan föreställa sig. Det är deras 

liv nu och utan assistansen skulle livet bli svårare på många olika sätt  

 

Då kastar de våra liv... (Förälder B) 
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7. Analys 

Något som tidigare forskning visar på är hög stressnivå hos föräldrar som har barn med 

psykiska funktionsnedsättningar, vilket leder till lägre välbefinnande. Forskningen menar 

att de bidragande faktorerna som spelar in är barnets sömnmönster, familjens ekonomiska 

situation, föräldrarnas arbetssituation och det sociala stödet. Detta leder till att hela 

familjesystemet raseras på grund av dessa faktorer och att föräldrarna lägger sin fulla 

fokus på det funktionsnedsatta barnet och inte på familjen i sin helhet. I vår studie har vi 

kommit fram till liknande faktorer i familjernas vardag. 

 

Under intervjuerna nämnde föräldrarna att de alla har upplevt stress kring många 

situationer innan de fick personlig assistans, att de nästan alltid gick och bar på en ständig 

oro, fruktan och stress över dåtid, nutid och framtid. De var utmattade, slitna och mådde 

psykiskt dåligt. Genom den personliga assistansen går det även att säga att de funnit 

KASAM i sin tillvaro då de har börjat känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

kring livssituationen. Föräldrarna upplever mindre stress i dagsläget och har inte lika hög 

oro inför framtiden som innan och de ser ljusare på livet, både deras eget och sina barns. 

Det är viktigt att professionella, exempelvis socionomer, hjälper föräldrar att uppnå just en 

högre känsla av sammanhang (KASAM) för att de skall kunna ta sig igenom deras vardag 

på ett så bra sätt som möjligt. Genom att föräldrarna får en tydlig upplysning och rätt stöd, 

via bland annat samtalssessioner, kan de förhoppningsvis få en ökad förståelse inför deras 

livssituation och på så sätt känna att den blir mer hanterbar och meningsfull. 

 

Genom resultatet av vår studie tolkar vi det som att personlig assistans har en avgörande 

betydelse för föräldrarna då stressen minskar, ekonomin ökar, det finns plats för hela 

familjen, föräldrarnas välmående förbättras och livssituationen blir mer hanterbar och 

begriplig 

 

För att få en ökad förståelse för familjers situation i samband med personlig assistans och 

hur alla delar hänger samman med varandra har vi tagit hjälp av systemteori. Ett system 

har inre och yttre styrning, inre styrning innefattar de handlingar och samverkan som sker 

mellan människor i systemet medan yttre styrning är att systemet anpassar sig till 

omgivningen och omgivningen anpassar sig till systemet (Schjodt & Egeland, 1994). Alla 

medlemmar i familjen är aktiva individer som har en inverkan på familjen som helhet.  
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När familjen tar emot en personlig assistent i hemmet påverkas systemet och de enskilda 

medlemmarnas roller blir annorlunda. Relationen mellan medlemmarna i familjen 

förändras då assistenten blir delaktig i den samverkan som sker inom familjen. Assistenten 

blir på ett sätt inkluderad i familjen och därmed förändras också systemet. Det som 

framkommit i studien är att föräldrar upplever förändring i sin föräldraroll. Sedan barnet 

fått personlig assistans har föräldrar fått vara föräldrar och inte bara vårdare. På vilket sätt 

det funktionsnedsatta barnet och eventuella syskon i familjen har förändrats i sina roller 

går inte att säga något om då de inte har medverkat i denna studie.  

 

Genom det professionella stödet utifrån (Systemteori) i form av personlig assistans har 

familjesystemet påverkats och nya roller har skapats. Föräldrarna får vara just föräldrar 

och inte vårdare som de tidigare varit, istället tar den personliga assistenten den rollen. 

Faktorer som föräldrars hälsa och välbefinnande (KASAM) har förbättrats sedan de fick 

personlig assistans till sitt barn. Genom att stressen avtagit kan föräldrarna hantera sin 

vardag på ett lättare sätt. Sammanfattningsvis har personlig assistans för föräldrar till barn 

med psykisk funktionsnedsättning en stor betydelse i deras vardag, både för föräldrarna i 

sig men också för att hela familjesystemet skall bli mer hanterbart.  

 

8. Diskussion 

Målet med den här studien har varit att besvara de frågeställningar vi valt ut. Genom den 

valda metoden har vi lyckats att besvara frågeställningarna och fått en tydligare bild 

utifrån föräldrarnas perspektiv. Föräldrarna i denna studie beskriver hur det är att leva med 

personlig assistans till sitt funktionsnedsatta barn i hemmet och vad det betyder för dem. 

Föräldrarna upplever att släppa in en främmande människa i sitt hem som ska ta hand om 

deras barn är svårt men att de trots allt är evigt tacksamma för den hjälp de får och faktiskt 

behöver. Föräldrarnas livssituation innan barnet blev beviljad personlig assistans 

genomsyrades av stress och för lite sömn, en gemensam faktor som fanns hos alla fem 

föräldrar. De hade ingen tid att göra något, varken för sig själva eller tillsammans med 

andra. Många hade inte ens tid att umgås med sina andra barn, det funktionsnedsatta 

barnets syskon, vilket gjorde att föräldrarna fick dåligt samvete och kände en ledsamhet 

och skuld inom sig.  
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Det var inte bara emotionella, psykiska och sociala faktorer som blev påverkade av 

livssituationen utan även ekonomiska. Föräldrarna kunde inte arbeta och därmed fanns 

ingen trygg inkomstkälla vilket ledde till ekonomiska svårigheter. Alla föräldrar tyckte det 

var en svår tid. En av dem gick in i en depression av den anledningen att det blev för 

mycket, såväl psykiskt som fysiskt. Enligt vår mening, behövs en bredare kunskap inom 

detta område. Vi anser att föräldrarna bör få hjälp i tidigt skede långt innan de når sin 

bristningsgräns. Föräldrarna i denna studie har mått psykiskt dåligt och nästan förfallit på 

grund av brist på avlastning, därför anser vi att det inte skall behöva gå så långt innan stöd 

av samhället fås. Enligt vår mening bör ett förebyggande arbete överses för att förhindra 

detta.    

 

Alla föräldrar uttryckte en tacksamhet och glädje över assistansen de har i dagsläget och 

förstår inte hur de kunnat klara sig så länge utan. När föräldrarna fick frågan om hur 

livssituationen skulle se ut om assistansen blev indragen märktes det tydligt att det var 

något de alla fruktade. Det var inte många som nämnde några svårigheter eller 

begränsningar i assistansen utan det var nästan bara positiva gensvar i deras svar. På vissa 

frågor gavs korta svar från föräldrarna då de kanske inte ville eller kunde utveckla svaren. 

En spekulation är att det dels kan bero på att ämnet är känsligt och dels att föräldrarna 

själva inte har hunnit reflektera över sin livssituation, vare sig innan assistansen eller i 

nuläget. En annan fundering är att föräldrarna ansåg sina utsagor som icke relevanta, 

många vara osäkra på om det de sade skulle vara till någon hjälp för studien. Föräldrarna i 

denna studie hade i dagsläget inte hade klarat ett liv utan personlig assistans vilket tyder 

på hur viktigt det är med denna insats.  

 

Den kvalitativa metoden som vi valt till studien har varit den mest lämpliga metoden, 

eftersom syftet är att utgå ifrån föräldrarnas erfarenheter och upplevelser.  Fem intervjuer 

har genomförts vilket ligger som grund för vårt resultat, om tidsramen hade varit bredare 

kunde intervjuerna genomföras på fler antal föräldrar vilket i sin tur hade resulterat i större 

reliabilitet.  En kvantitativ studie hade varit opassande eftersom den mäter resultat i 

siffror. Vi ville få fram hur föräldrar upplever personlig assistans, hur deras livssituation 

förändras och hur de påverkas av denna stödinsats, något som inte går att få fram genom 

en enkät.  
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Det hade varit intressant att göra intervjuer på dessa föräldrar i ett tidigare skede då de 

ännu inte blivit beviljad personlig assistans eftersom de då skulle haft det lättare att sätta 

ord på tillvaron om hur de mådde rent psykiskt. Föräldrarna har i dagsläget glömt, eller 

kanske till och med förträngt, mycket av de känslor och upplevelser kring hur det var 

innan. Nästa gång vi gör en kvalitativ så väljer vi nog att medverka båda två vid samtliga 

intervjuer. Förståelsen i föräldrarnas berättelser var begränsad i de intervjuer vi inte 

deltagit i vilket försvårade transkribering och tolkning.  

 

Vi anser att barnen till föräldrarna i denna studie har fått personlig assistans ganska sent i 

livet. Därför hade det varit intressant att forska vidare om personlig assistans till små barn. 

Får de barn som fått personlig assistans i tidig ålder en bättre utvecklingskurva? Hur ser 

föräldrars välmående ut då? Det hade också varit intressant att undersöka om hur 

meningsfull den personliga assistenten upplevs i familjens vardag. Har assistenten en 

förståelse för hur betydelsefull han eller hon är för familjen? 
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BILAGA 1 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter, Julia Wallblom och Linnea Johansson, som läser vår sjätte 

termin på Mittuniversitetet i Östersund. Vi håller just nu på med vår c-uppsats och har valt 

att göra en studie med fokus på föräldrar som har barn med 

funktionsnedsättning/funktionsnedsättningar tillhörande personkrets 1.  

 

Syftet med studien är att undersöka vad personlig assistans har för betydelse för föräldrar 

som har barn med funktionsnedsättning. För att uppnå syftet med studien skall författarna 

besvara frågeställningarna:  

 

– På vilket sätt förändras livssituationen för föräldrarna när deras funktionsnedsatta barn 

blivit beviljad personlig assistans? 

– Hur upplever föräldrarna att assistansen fungerar? 

– Hur påverkas föräldrarnas välmående av personlig assistans? 

För att få en inblick i detta skulle vi gärna vilja intervjua er föräldrar. Intervjun kommer att ta 

ca 30-60 minuter och med ert samtycke spelas intervjun in med ljudbandspelare. Ni får 

självklart vara anonyma och studien är endast till för forskningssyfte och kommer bara att 

användas i vår c-uppsats. Ert deltagande är frivilligt och du kan avbryta din delaktighet när 

som helst under intervjun. Är det någon fråga ni känner att ni inte vill svara på är det bara att 

avbryta oss så fortsätter vi med nästa fråga. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt 

och vi kommer ha tystnadsplikt kring detta. Vi kommer även att ta med ett sekretessavtal att 

underteckna innan vi börjar intervjun. 

 

Om ni vill ta del av det slutgiltiga materialet delar vi gärna med oss!  

 

Vänliga hälsningar 

 

Julia Wallblom   Linnea Johansson 

juwa1200@student.miun.se  lijo1203@student.miun.se 



 
 

BILAGA 2 

Sekretessavtal 

Detta sekretessavtal har ingåtts mellan Julia Wallblom och Linnea Johansson, nedan kallat 

Forskarna, och ni föräldrar, nedan kallat intervjupersonerna och är bindande. Förhållandet 

grundar sig på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende mellan forskarna och 

intervjupersonerna. 

 

Sekretessåtagande 

Genom detta sekretessavtal åtar sig forskarna tystnadsplikt för all konfidentiell information 

och att inte avslöja någon konfidentiell information för tredje man. Med "konfidentiell 

information" avses i avtalet varje upplysning om intervjupersonen/intervjupersonerna. 

Konfidentiell information kan vara i såväl skriftlig, muntlig som elektronisk form. 

 

Konfidentiell information får endast vidarebefordras till berörda personer gällande forskarnas 

studier, exempelvis handledare och ett fåtal studiekamrater som omfattas av samma 

tystnadsplikt och i den utsträckning som är nödvändigt för utförande av det aktuella 

uppdraget. 

 

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

 

 

2014-12-03  

(Datum)  

 

 

(Förnamn Efternamn) 

 

 

(Förnamn Efternamn) 

 

 



 
 

BILAGA 3 

Intervjuguide  

 

1. Hur gammal är barnet? 

2. Finns det några syskon i familjen? (ålder) 

3. Vad arbetar ni föräldrar med? 

 

4. Hur skulle ni beskriva en vanlig dag hemma hos er? 

5. Vilka typer av svårigheter möter ni i vardagen och hur hanterar ni dem? 

 

6. Hur gammal var barnet när ni fick personlig assistans?  

7. Vad betyder den personliga assistansen för er föräldrar?  

8. I vilka situationer anser ni den vara mest behjälplig?   

9. Har ni haft några orosmoment kring den personliga assistansen? 

10. Hur upplever ni eran och den personliga assistentens relation? (förhållningssätt m.m) 

11. Finns det situationer som kan uppkomma i hemmet mellan familjen och assistenten som 

känns mer eller mindre bekväma?  

12. Hur tror ni er livssituation skulle se ut om ni blev av med assistansen? 

13. Hur har er föräldraroll förändrats enligt er själva sedan ni fick personlig assistans? 

14. Har ert välmående förändrats sedan ni fick personlig assistans, och i så fall hur?     

 

15. Hur såg en vanlig dag ut innan ni hade personlig assistans? 

16. Vilka situationer var mest påfrestande för er föräldrar innan assistansen? 

17. Vid vilken tidpunkt kände ni att ni var i behov utav personlig assistans? 

 

 

 

 

 

 

 


