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Sammanfattning 

Familjer med barn med kognitiva funktionsnedsättningar är utsatta för större påfrestningar än 

familjer med typiskt utvecklade barn och är i behov av mer stöd och insatser. Syftet med 

denna studie har därför varit att undersöka hur en grupp föräldrar till barn med kognitiva 

funktionsnedsättningar beskriver vardagslivet för familjen samt hur de beskriver det stöd som 

familjen är berättigade till. Studien är baserad på fem kvalitativa intervjuer med föräldrar till 

barn med kognitiva funktionsnedsättningar i Umeå kommun, vilka utgick ifrån en 

semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades med hjälp av meningsbärande 

enheter. Resultaten visar att de intervjuade föräldrarnas utmaningar i vardagen ofta består i att 

kämpa för barnens rättigheter och hur de bäst kan hjälpa sina barn. Det stöd som familjerna 

mottar värderas olika, och verkar inte vara likvärdig mellan intervjupersonerna. De flesta 

anser att de får ta ett alltför stort ansvar för att deras barn ska få rätt stöd. De slutsatser som 

kan dras utifrån intervjuerna är att de intervjuade föräldrarna är i behov av mer infomation, 

både skriftligt och muntligt, om vad verksamheter kan erbjuda familjerna samt att de i deras 

vardag får ta ett stort ansvar själva för att kunna efterfråga stöd åt sina barn. 

  

  

  

  

  

 Sökord: Familjer med barn med kognitiva funktionsnedsättningar, utmaningar, vardag, stöd, 
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Inledning 

 

I Sverige har vi en funktionshinderspolitik som framhäver alla människors lika värde och rätt. 

Barn med kognitiva funktionsnedsättningar i Sverige har rätt till stöd enligt bland annat 

hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) (Socialstyrelsen, 2014). LSS är en stark lag med 

värdegrundsorden delaktighet i samhället, självbestämmande och relationer med målet att 

leva ett liv som alla andra (Larsson, 2001). Idag finns dock en stor oro bland allmänheten för 

att LSS urholkas, både i handläggning och i utförande (Barron, Cech et al., 2015). Bland 

annat gjorde Sveriges finansminister Magdalena Andersson ett uttalande i höstas där 

assistansersättningen, som är en insats inom LSS, lyftes som ett område som det ska sparas in 

på för att betala för flyktingmottagandet (Fölster, 2015). Detta innebär i praktiken att familjer 

med barn med kognitiva funktionsnedsättningar får svårare att få insatser beviljade enligt 

LSS. 

 

Föräldrar har ett utökat ansvar för sitt barn med kognitiv funktionsnedsättning jämfört med 

typiskt utvecklade barn. De ska se till att barnet får de insatser det behöver, samtidigt som de 

därför måste veta vilka insatser som finns, vad dessa innebär och vart de ska vända sig för att 

få behoven tillgodosedda (Socialstyrelsen, 2014). I förarbetena till LSS konstaterades att 

personer med svåra funktionsnedsättningar och deras anhöriga har en så utsatt situation att 

deras tillgång till kompletterande särskilt expertstöd i form av råd och stöd skulle lagregleras 

(Socialstyrelsen, 2014). Dessa föräldrar är också utsatta för mer stress, inte enbart över den 

mängd extraarbete som tillkommer i form av olika besök, vårdkontakter, kontroller, telefon- 

och pappersarbete, utan också över att bemästra sin livssituation (Lundström, 2007). 

  

Familjer med barn med kognitiva funktionsnedsättning är också utsatta för större 

påfrestningar i vardagen än familjer med typiskt utvecklade barn och får mindre tid till nöjen, 

social tid och avkoppling (Green, 2007). Detta, i kombination med vård- och stödansvaret, 

ökar föräldrarnas nivå av stress och har över tid en stor påverkan på hela familjens mående 

och funktion och deras välbefinnande påverkar hela familjen som system (Gerstein et al. 

2009). 

  

Enligt ett systemteoretiskt sätt att tänka hänger delarna i ett system samman i ett ömsesidigt 

samspel, där alla delar påverkar de andra (Lind et. al, 2006). Vilket i detta avseende innebär 

att familjernas vardag, med både dess utmaningar och glädjeämnen, påverar och påverkas av 

det stöd de mottar och de människor de möter där. Familjen blir ett system som tillsammans 

med olika verksamheter och myndigheter formar subsystem som alla påverkas av varandra. 

  

På grund av den ökade belastning som familjer med barn med kognitiva 

funktionsnedsättningar är utsatta för, både när det gäller vardagen men också när det gäller att 

få barnets behov tillgodosedda när det gäller stöd och insatser, är det av vikt att se till 

helheten för dessa familjer (Lundström, 2007). Som alla sociala system bygger även dessa 
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sina relationer på informationsöverföring. Främst i form av kommunikation mellan sändare 

och mottagare. Av denna anledning blir inte bara stöd i sig ett viktigt undersökningsområde, 

utan också hur föräldrarna uppfattar den information de mottar. Öquist (2008) menar att det 

viktiga som sker, sker hos mottagaren av informationen. På samma sätt är inte den 

information och det stöd som faktiskt ges det intressanta i denna studie, utan på det sätt som 

föräldrarna tolkar och uppfattar det. Med anledning av debatten om att LSS urholkats 

(Barron, Cech et al., 2015) finns dessutom ett behov av att lyfta fram intervjupersonernas 

uppfattning om sina rättigheter när det gäller stöd och insatser. Vidare är det av vikt att 

undersöka hur de uppfattar sin delaktighet i dessa då det tydligt framgår både i de nationella 

målen och i 5 § LSS att familjerna ska ha full delaktighet i de insatser och det stöd som 

familjen erbjuds och är berättigade till (Socialstyrelsen, 2014). 

  

Syfte och frågeställningar 
Med bakgrund av detta är studiens syfte att undersöka och analysera hur en grupp föräldrar 

till barn med kognitiva funktionsnedsättningar beskriver vardagslivet för familjen samt hur de 

beskriver det stöd som familjen är berättigade till. 

  

De frågeställningar som studien har till syfte att besvara är: 

 

● Vilka utmaningar och glädjeämnen i vardagen beskriver de intervjuade föräldrarna? 

  

● Hur beskriver och värderar föräldrarna det stöd som de erbjuds och möjligheten till 

delaktighet? 

  

● Hur beskriver föräldrarna den information som förmedlas beträffande barnets 

funktionsnedsättning och rättigheter till stöd? 

  

● Hur beskriver föräldrarna det bemötande som de får från berörda verksamheter, 

myndigheter och privata aktörer? 

Förförståelse 
Då jag som forskare har en betydande förförståelse för ämnet i och med mitt föräldraskap till 

ett barn med kognitiv funktionsnedsättning har jag fått hantera detta för att säkerställa 

objektivitet i studien. Samtidigt har jag, i och med mina omfattande förkunskaper i ämnet, en 

mycket god uppfattning om området, lagstiftningen och så vidare. Exempelvis har det 

inneburit att jag lättare har kunnat ställa följdfrågor och fråga upp om saker som jag, om jag 

inte haft dessa förkunskaper, hade kunnat ställa. Detta gäller främst sakkunskaper som 

exempelvis angående vårdbidrag och inte när det gäller känslor eller uppfattningar. Detta för 

att säkerställa att jag inte lägger egna värderingar i intervjudeltagarnas munnar. Dock var det 

av vikt att de förkunskaper och uppfattningar jag själv bar med mig inte motverkade ett öppet 

sinnelag och att jag inte gick in i intervjusituationerna med egna förutbestämda uppfattningar 

eller perspektiv på ämnet (Starrin & Renck, 1996). Jag har således gått in i arbetet med ett 

öppet sinnelag, inte bara i intervjusituationerna utan också i bearbetandet av materialet. 
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Det faktum att jag träffat tre av intervjupersonerna vid enstaka tillfällen tidigare har jag 

hanterat genom att jag strävat efter att bortse från tidigare kunskaper om personerna samtidigt 

som jag gått in i rollen som forskare Starrin & Renck, 1996). 

Begreppsdefinitioner 

Stöd och insatser 

Begreppet stöd innebär i denna studie tillhandahållandet av handgriplig hjälp så som 

exempelvis information, utbildning, ekonomiskt bistånd, hjälpmedel och extern service 

(Stoltz, 2006). Det kan också inbegripa den omsorg som de mottar på verksamheter i mer 

praktisk mening, som samtalsstöd och annat stöd som erhålls från diverse professioner på 

exempelvis habiliteringsverksamheter (Socialstyrelsen, 2014). Vidare inbegrips i enlighet 

med samma källa råd och stöd som är en individuellt behovsprövad insats och ges med stöd 

av 9 § 1 i LSS. Detta rör sig om rådgivning och annat personligt stöd och innebär enligt LSS 

expertstöd av rådgivande och allmänt stödjande art som ställer krav på särskild kunskap om 

problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionsnedsättningar 

(Socialstyrelsen, 2014). Definition av stöd är i denna studie bred, då intervjupersonerna själva 

till viss del får avgöra vad som fungerar som stöd för dem. 

  

Med insatser avses i denna studie de individuellt inriktade insatser som familjer med barn 

med kognitiva funktionsnedsättningar kan få efter en individuell behovsprövning och beslutas 

enligt LSS och SoL (Socialstyrelsen, 2014). 

  

Barn med kognitiva funktionsnedsättningar 

Med kognitiv funktionsnedsättning avses i detta arbete det som i Diagnostic and statistical 

manual of mental disorders (DSM 5) benämns lindrig, medelsvår, svår och mycket svår 

psykisk utvecklingsstörning (American Psychiatric Association, 2014). I samma diagnostiska 

manual går att läsa att kognitiva funktionsnedsättningar inte enbart grundar sig på en nedsatt 

intelligensnivå utan också begreppsligt tänkande, socialt och kommunikativt tänkande och 

det praktiska området. Ibland kommer jag bara skriva funktionsnedsättning, men avser då 

också den kognitiva formen av funktionsnedsättning. 

  

Barn med kognitiva funktionsnedsättningar är inte en homogen grupp, var och en individ är 

lika unik som barn utan funktionshinder. Många gånger har också ett barn med en kognitiv 

funktionsnedsättning någon annan diagnos, såsom Down’s syndrom, Cerebral Pares, 

motoriska funktionshinder, epilepsi och/ eller andra funktionsnedsättningar (Söderman & 

Antonson, 2011). Detta gör att barn med kognitiva funktionsnedsättningar inte går att 

likställas angående deras funktionsnivåer, egenskaper och svårigheter, utan måste förstås som 

unika individer med lika unika kvalitéer och begränsningar. 
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Kunskapsöversikt 

Nedan presenteras för studien relevant lagstiftning och följs av nationell och 

internationell forskning som kan kopplas till studiens syfte. 

Lagar och rättigheter 

Svensk funktionshinderspolitik 

Utgångspunkten i Sveriges funktionshinderspolitik är principen om alla människors lika 

värde och lika rätt (Socialstyrelsen, 2014). De nationella mål som gäller fastställdes i 

handlingsplanen Från patient till medborgare (Prop. 1999/2000:79) av riksdagen är; en 

samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället utformas så att människor med 

funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet samt jämlikhet i 

levnadsvillkor för flickor och pojkar, män och kvinnor med funktionsnedsättning. Det 

funktionshinderspolitiska arbetet ska också enligt samma proposition främja barns, ungdomar 

och vuxna med funktionshinders förutsättningar för självbestämmande och självständighet, 

förebygga och bekämpa diskriminering samt identifiera och undanröja hinder för full 

delaktighet i samhället. 

  

Stöd och service till familjer med barn med kognitiva funktionsnedsättningar 

Vilka insatser som berör barn med kognitiva funktionsnedsättningar och deras familjer 

definieras i HSL och LSS (Drangel, 2016). Förutom dessa lagar regleras förskolans och 

skolans ansvar gentemot dessa barn i socialtjänstlagen och skollagen. Vilket stöd barnet har 

rätt till beror på vilka funktionshinder som barnet har och hur mycket det påverkar barnets 

vardag. 

  

LSS 

Åtta olika insatser finns tillgängliga för barn som tillhör personkretsen för LSS (Drangel, 

2016). Rådgivning och annat personligt stöd, exempelvis kontakt med kurator, psykolog, 

sjukgymnast och logoped. Dessa stöd erbjuds oftast av landstingets habiliteringscenter. 

Personlig assistent eller ekonomiskt stöd för personlig assistent är också två exempel på stöd 

som man kan få enligt LSS. Ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse 

utanför hemmet, korttidstillsyn för ungdomar över 12 år, familjehem eller bostad med 

särskild service för barn och ungdomar som inte kan vistas i familjehemmet är alla insatser 

enligt LSS som man ansöker om via Socialtjänsten (8§ LSS). För att kunna få stöd enligt LSS 

krävs att man ingår i personkretsen. Detta gör man bland annat om man är en person med 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande (1§ LSS). Det är LSS-handläggaren som 

avgör vilka stödinsatser man får, och varje barn som mottar stöd enligt LSS har också rätt att 

få en handlingsplan upprättad där alla stödinsatser ska samordnas (Larsson, 2001). Insatserna 

som förordnas enligt LSS ska vara varaktiga, samordnade och anpassade efter mottagarens 

individuella behov (7§ LSS). Insatser enligt denna lag ges till en individ bara om den själv 

har begärt det. När det gäller barn som mottar insatser enligt LSS är det vårdnadshavaren som 

begär insatsen. Dock ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina 

åsikter, som ska tillmätas betydelse i relation till barnets ålder och mognad (8§ LSS). 
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Rådgivning och annat personligt stöd är reglerat i LSS och innebär en rättigheter för personer 

som omfattas av LSS att motta expertinsatser av personal med särskild kunskap om 

levnadsvillkor för barn och ungdomar med stora och varaktiga funktionshinder (Drangel, 

2016). Stödet ska ges till både barnet som familjen i övrigt samt viktiga personer i barnets 

närmiljö (9§ LSS). Både i de nationella målen som beskrivits tidigare och i 5 § LSS framhålls 

full delaktighet för det funktionshindrade barnet och dennes familj i de insatser och det stöd 

som familjen erbjuds och är berättigade till (Socialstyrelsen, 2014). 

  

Stöd som barnet kan få genom Hälso- och sjukvårdslagen behöver familjerna inte söka själva 

(Drangel, 2016). Liksom en del av de stödinsatser man kan få genom LSS är det landstingets 

habiliteringscenter som erbjuder stöd enligt HSL. Habiliteringen innefattar exempelvis 

hjälpmedel, anpassning av hemmiljön, medicinska insatser samt stöd för att främja utveckling 

på olika domäner, såsom språklig, psykisk och pedagogisk (Socialstyrelsen, 2014). 

  

Tidigare forskning 

Samhällets stöd 

Föräldrarnas bilder och föreställningar kring att ha ett barn med funktionsnedsättning 

påverkas inte sällan av de värderingar som finns i samhället och de möjligheter till stöd som 

samhället erbjuder (Boström, 2013). Forskning visar att det ofta kan innebära en krävande 

situation för familjer med kognitivt funktionsnedsatta barn, som behöver både 

uppmärksammas och stödjas. Förutom familjens egna förutsättningar att skapa resiliens för 

stress och en hållbar och god livssituation, så spelar samhällets serviceinsatser en stor och 

viktig roll. Professionella behöver mildra situationen för belastade familjer, tillmötesgå 

familjernas behov samt hjälpa familjerna till sin fulla potential (Larsson, 2001). 

  

Professionellas engagemang och intresse för barnet kan för många föräldrar uppfattas som ett 

välbehövligt stöd under den första tiden, som hjälp i anknytning och i att se barnets värde. 

Detta stöd kan dock uppfattas både positivt och negativt. Å ena sidan kan de professionella 

stärka bilden av barnets unika person och speciella egenskaper, å andra sidan kan de 

professionellas stöd också påminna om att barnet är annorlunda. Det kan också skapas ett 

beroende, där föräldrarnas självförtroende blir avhängiga de kommentarer och attityder som 

förmedlas från de professionella, och att de blir bekräftade i att de duger som föräldrar 

(Lundström, 2007). 

 

Vardagen för familjen 

Att vara förälder till ett barn med en kognitiv funktionsnedsättning innebär på många sätt ett 

speciellt föräldraskap. Att ta hand om ett barn med funktionsnedsättning kräver många 

gånger intensiv och tidskrävande kontakt med hälsovård och habilitering (Lundström, 2007). 

Förutom det extra arbete som föräldrar till barn med kognitiva funktionsnedsättningar ofta får 

lägga ner, innebär föräldraskapet också ofta att de får mindre tid till nöje, social tid och 

avkoppling än föräldrar till barn med typisk utveckling och utan funktionshinder (Green, 

2007). 
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Att upptäcka att sitt barn har en kognitiv funktionsnedsättning påverkar inte bara upplevelsen 

av föräldraskapet, utan också tankar och förväntningar kring barnets och familjens framtid 

(Boström, 2013). I den stress som kan infinna sig hos relativt nyblivna föräldrar till barn med 

uppenbar framtida eller redan befintlig funktionsnedsättning, exempelvis Downs syndrom, 

ligger inte enbart stressen över att vara fullbokad, vad gäller olika besök, vårdkontakter, 

kontroller, telefon- och pappersarbete, utan också att bemästra en ny livssituation utifrån 

känslan av att ha blivit “utkastad från världen” och “inkastad i en ny” (Lundström, 2007). 

Föräldrar till barn med kognitiva funktionsnedsättningar rapporterar en högre grad av stress 

än föräldrar till barn med typisk utveckling, både vad gäller vardagliga utmaningar som krav 

på omvårdnad. Samtidigt är de beteendeproblem som kan komma att uppstå som ett resultat 

av barnets intellektuella funktionsnedsättning också en stressfaktor som påverkar föräldrar 

(Baker et. al, 2003). Även depression som föräldrarna upplever och barnets beteendeproblem 

har en stark koppling till varandra (Boström, 2013).  Trots den ökade stress som fäder och 

mödrar till barn med funktionsnedsättningar utstår, fungerar de flesta familjer där ett eller 

flera barn har kognitiva funktionsnedsättningar bra på de flesta domäner. Man har funnit att 

den resiliens mot stress som fungerar som en motståndskraft och ett skydd mot stressens 

negativa effekter är väldigt komplex, och påverkas bland annat av båda föräldrarnas relation 

till varandra, den andra förälderns välmående samt relationen mellan förälder och barn. I sin 

tur har båda föräldrarnas nivå av stress över tid en stor påverkan på hela familjens mående 

och funktion. Det är alltså av vikt att båda föräldrarna i en familj där ett barn har en kognitiva 

funktionsnedsättningar mår bra, och att deras välbefinnande påverkar hela familjen som 

system (Gerstein et. al, 2009). 

  

Metod 

Under denna rubrik framkommer studiens undersöknings- och analysmetod följt av 

urval, trovärdighetsanalys, metodreflektion, etiska reflektioner samt litteratursökning. 

Undersöknings- och analysmetod 
Denna kvalitativa studie utfördes med en induktiv ansats, där jag på basis av data kommer 

fram till en förklaring eller slutsats (Kvale & Brinkmann, 2009). Fem föräldrar till barn med 

kognitiva funktionsnedsättningar i Umeå kommun har valts ut för att sedan genomgå 

individuella, semistrukturerade intervjuer. Varje intervjuperson har efter att de valt att delta 

fått informationsbrev via mail och därefter har intervjun genomförts. I förväg har en 

intervjuguide utformats. Varje intervju har spelats in, då enbart ljud och inte bild. Senare har 

det inspelade materialet transkriberats och analyserats med hjälp av meningsbärande enheter, 

där koder och nyckelord har plockats ut. Sedan har kategorier och teman utarbetats (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 
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Urval 
Intervjupersonerna har valts ut med hjälp av bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Fyra 

deltagare har hittats på två olika anhöriggrupper på Facebook, där jag skrivit ett inlägg och 

informerat om studien. Den femte intervjupersonen är en bekant som jag kommit i kontakt 

med via FUB och frågat om deltagande. Alla deltagare är förälder till barn med kognitiv 

funktionsnedsättning och tillhör också LSS personkrets. 

  

Trovärdighetsanalys 
Vad beträffar validitet så anser jag att studien undersöker det den avser att undersöka 

(Bryman, 2011). Intervjuguiden och de följdfrågor som ställts säkerställer att svar har 

anhållits som berör studiens syfte och som dessutom gett uttömmande svar. Vad gäller 

reliabiliteten anser jag att man gott och väl kan få andra svar om man intervjuar andra 

föräldrar. Därför är studien inte generaliserbar. Detta inte enbart på grund av urvalsmetoden 

och mängden intervjupersoner, men också därför att jag fick tag på ett urval som mestadels 

bestod av kvinnor och där huvuddelen var högutbildade och många gånger inom områden 

som ger en fördel när det gäller förkunskaper om rättigheter och stöd. 

Metodreflektion 
Av samma anledning som nämns ovan anser jag att urvalsmetoden (Bryman, 2011) kan ha 

utfört på annat sätt. Jag kunde exempelvis också ha satt upp lappar på sär- och träningsskolor 

och på habiliteringen, men då jag fick tillräckligt med intervjupersoner genom två 

Facebookgrupper nöjde jag mig med detta, vilket kan ha påverkat vilket urval jag fick och 

därför också studiens resultat. Urvalet övervägs av högutbildade kvinnor med barn som, 

förutom en, var yngre än sju år. Att barnen är små tror jag också kan ha haft inverkan på att 

så mycket fokus hamnat på Habiliteringen, då de oftast bara börjat med insatser från andra 

håll. 

Etiska reflektioner 
Enligt rådande forskningsetiska principer har denna studie genomförts med hänsyn till de fyra 

huvudkraven beträffande forskningsetik, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). I enlighet med 

informationskravet har de som berörs av denna studie, nämligen intervjupersonerna, 

informerats om studiens syfte samt om deltagandets villkor och hur materialet skulle komma 

att publiceras. Hur studien skulle genomföras framgick tillsammans med föregående 

information i informationsbrevet. Vidare framgick att deltagandet var frivilligt samt att de 

uppgifter som insamlades inte skulle komma att användas i något annat syfte än för denna 

forskning (Bryman, 2011). Gällande deltagandets frivillighet regleras detta i samtyckeskravet 

där det framgår att forskaren, i de undersökningar där aktivt deltagande krävs, ska samtycke 

alltid inhämtas (Bryman, 2011). Intervjudeltagarna har dessutom, för att uppfylla 

samtyckeskravet, informerats om att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan 

motivering eller negativa följder. 

  

De uppgifter som framkommit angående de personer som berörs av studien har getts största 

möjliga konfidentialitet och uppgifterna har förvarats på sådant sätt att inga obehöriga har 
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kunnat ta del av dem (Bryman, 2011). Uppgifterna har sedan, efter bearbetning av studien, 

raderats och förstörts. För att vidare säkerställa deltagarnas anonymitet i enlighet med 

konfidentialitetskravet har inga namn nämnts, inte heller fingerade namn har använts för att 

man inte ska kunna koppla ihop citaten och identifiera intervjupersoner. Deltagarna har 

avkönats i texten samt citaten genom att använda ordet ”hen” och inga diagnoser har heller 

skrivits ut. Förutom i enstaka fall när det gällt Down’s syndrom i vissa citat, då jag ansett att 

personen ändock inte går att identifiera. 

  

I enlighet med nyttjandekravet har de uppgifter som insamlats om enskilda personer enbart 

använts för forskningsändamål (Bryman, 2011). 

  

Litteratursökning 
Sökning av forskningsartiklar har huvudsakligen skett via databaserna Google Scholar och 

SocIndex. Rapporter har sökts via länkar hos Socialstyrelsen. Jag har även refererat till två 

tidningsartiklar då dessa representerar den offentliga oro som cirkulerar kring urholkning av 

LSS. Sökord som användes var “barn med kognitiv funktionsnedsättning”, “barn med 

utvecklingsstörning”, “stöd”, “insatser”, “familj”, “föräldrar”, “vardag”, “utmaningar”, 

“glädjeämnen” i olika kombinationer med varandra. För internationella artiklar användes 

sökorden “children with intellectual disabilities”, “measure”, “challenges”, “support”, 

“family life”, “parents” också dessa i olika kombinationer med varandra. 

Teoretisk kontext 

Nedan presenteras den vetenskapliga kontext som forskningsfrågan avsett att studeras 

med hjälp av. 

Systemteori 
Systemteori innebär kortfattat att delarna i ett system hänger samman i ett ömsesidigt 

samspel, där alla delar påverkar de andra. Man tillhör dessutom olika system, så kallade 

subsystem (Lind et. al, 2006). Systemtänkande medför alltså att se världen i termer av 

helheter och av gemensamma egenskaper snarare än delar (Öquist, 2003). I detta arbete 

kopplas systemteori till systemet familj, men också till de subsystem som familjen bildar med 

olika myndighetskontakter och verksamheter. Sker en förändring i en del av systemet så 

påverkas också de andra delarna. Det ömsesidiga beroendet mellan organisation och omvärld 

är en viktig poäng med systemtänkandet (Öquist, 2003). Bland annat talar man inom 

systemteori om att tänka i nivåer (Öquist, 2008). Olika roller och funktioner i systemen 

befinner sig på olika nivåer med olika villkor och spelregler på samma sätt som att familjen, 

verksamheten och myndigheten befinner sig på olika nivåer. Barnet och föräldrarna befinner 

sig också de på olika nivåer, där föräldrarna är de som har ett större mandat och som barnet är 

beroende av. Familjen har i sin tur oftast mindre kunskap om villkoren i mötet med de 

verksamheter och myndigheter som familjerna har kontakt med på grund av barnets 

funktionsnedsättning. Vilket i detta fall skulle innebära att myndigheterna och 

verksamheterna är överordnade familjen, och att föräldrarna är överordnade barnet. Detta 
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medför att de beslut som tas och den information som ges i de överordnade nivåerna blir mer 

och mer abstrakta ju längre ner i nivåerna man kommer (Öquist, 2008). Det innebär att de 

beslut som tas och de åtgärder som genomförs blir för barnet mest abstrakt och 

svårbegripligt. Samtidigt menar Öquist (2008) att det är när gränsvillkor bryts som det skapas 

problem samt att vi har en begränsad förmåga att uppfatta att problem ofta har sitt ursprung i 

systemet. 

  

Större sociala system som exempelvis Försäkringskassan, Socialtjänsten och habiliteringen 

består var och en i sig av olika nivåer. De mer överordnade nivåerna i systemen är de som 

främst organiserar och kontrollerar beteenden och regler uppifrån och ner i hierarkin (Öquist, 

2003). Oftast är de människor inom nämnda organisationer som möter familjer med barn med 

kognitiva funktionsnedsättningar de som befinner sig i de lägre nivåerna och därför också har 

mindre möjligheter att påverka vilka skeenden som är möjliga inom systemet och hur fritt 

dessa kan variera. I mötet mellan den professionella och i detta fall familjen reduceras 

variationsfriheten ytterligare av den uppsättning av värden och regler som medlemmarna bär 

med sig in i systemet, både vad gäller organisatoriska ramar som de personliga (Öquist, 

2003). 

 

Alla former av sociala system bygger sina relationer på informationsöverföring. Främst i 

form av kommunikation mellan sändare och mottagare. Öquist (2008) menar att det viktiga 

som sker, sker hos mottagaren av informationen. Han nämner som exempel att om du sparkar 

till en sten överförs energin från foten till stenen, som i enlighet med fysikaliska lagar 

kommer att flytta på sig. Om du istället sparkar till en hund kan den, i motsats till stenen, 

reagera och handla på olika sätt. Den kan exempelvis attackera dig eller springa iväg. På 

samma sätt menar Öquist (2008) att det är mottagarens tolkning och uppfattning av 

informationen som är det intressanta och att information är ett resonansfenomen. På samma 

sätt är inte den information och det stöd som faktiskt ges det intressanta i denna studie, utan 

på det sätt som föräldrarna tolkar och uppfattar det. 

Resultat 

I detta avsnitt framkommer först en redogörelse för aggregerade resultat som sedan 

relateras till tidigare forskning och teoretisk kontext i nästkommande avsnitt. 

Resultaten är uppdelade i underrubrikerna utmaningar i vardagen, glädjeämnen i 

vardagen, stöd, värdering av stöd, information samt bemötande. 

Utmaningar i vardagen 
En av intervjupersonerna berättar att det är en utmaning och en press att försöka hinna med 

njutningarna i vardagen, särskilt när de har avlösning. Hen berättar att det är så mycket som 

de förväntas hinna med, både vad gäller egentid, träning och praktiska saker samt syskon och 

relationen till sin partner. 

 

“Och de gånger hen var hos stödfamilj eller sen på korttids... Det brukar vi 

säga, att det är fem saker man ska orka med då. Det ena är att man ska ta hand om 
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sitt andra barn, man ska hinna göra ingenting, man ska hinna vara social på något 

konstigt sätt, man ska hitta på romantiska saker på tu man hand, vad nu det är och 

man ska också då hinna med praktiska saker hemma som man inte hinner med. Och 

att få in det på den tid man har avlastning, det är inte lätt.” 

  

Ytterligare en intervjuperson beskriver att det är när deras barn med funktionsnedsättning är 

hos sin stödfamilj som de hinner med och skulle kunna utföra aktiviteter, träffa vänner eller 

åka iväg. Dock berättar hen att hen då är alldeles för trött och prioriterar sömn för att orka 

med vardagen. Just att orka vara social och att utföra aktiviteter med familjen och själv är det 

många intervjupersoner som beskriver som en utmaning och som ofta handlar om bristande 

ork. Många av föräldrarna beskriver sig själva som konstant trötta och att de måste prioritera 

bort mycket för att orka med att hålla ihop familjen.  

 

En av intervjupersonerna berättar också att de på grund av sin speciella situation och sitt 

speciella föräldraskap får ett liv som är svårt att dela med sig av till vänner, som vänner som 

inte har barn med särskilda behov har svårt att relatera till och som därför ytterligare isolerar 

familjen. 

  

“Och sen har vi hamnat i det läge att vi har så mycket runt oss, runt våra 

barn. Vad pratar man om? Alltså, de få gånger man träffar andra så, alla människor 

pratar ju om sitt liv. Hur roligt är det att sitta och prata om det vi har? Sömnlöshet, 

medicinering, kamp mot försäkringskassan, kamp mot skola, skola in assistent, `nej 

den funkade inte, okej, då står vi utan just nu´. Jag menar, det är inte roligt för andra 

att höra. När man själv inte orkar gå på bio, eller nån konsert… till slut hamnar man 

i ett socialt ingenmansland på något sätt. Vi har gjort det i alla fall.” 

  

En intervjuperson beskriver att de största utmaningarna för dem är den konstanta känslan av 

att inte kunna slappna av, att alltid vara tvungna att gå på tå och att ha koll på vad som händer 

runt deras barn med funktionsnedsättning. Samtidigt berättar hen om utmaningen att försöka 

förstå barnet, vad det är som kan göra barnet arg och hur hen kan undvika det samt att 

försöka förhålla sig till det faktum att hens funktionsnedsättning gör att hen slår dem. 

  

Två av intervjupersonerna beskriver sig som äggskalsföräldrar, som hela tiden måste undvika 

situationer som kan provocera fram utbrott hos barnet. En av dem berättar att de kanske borde 

börja våga sig på fler situationer, men att de är för trötta just nu. Mycket energi går åt till att 

anpassa sig efter barnet med funktionsnedsättning. Vissa av intervjupersonerna beskriver av 

deras vardag består av väldigt mycket rutiner, medan andra berättar att rutiner inte alls 

fungerar för deras barn med kognitiva funktionsnedsättningar. Återkommande hos alla är 

dock att de anpassar detta utifrån barnets behov. 

  

“Mycket är ju vardag och rutiner för oss. Alltså, man har sina saker som ska 

göras och det löper på hela tiden. Det är ett väldigt inrutat liv där det inte går att 

bryta, för att det funkar inte för barnen.” 
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“Allting i vårt liv är ju anpassat till ***. Kan vi göra det här nu för sen ska 

*** sova den tiden, och så vidare. Får hen inte sova på dagen så blir kvällen 

fullständigt omöjlig, så vi får hela tiden anpassa allt till hens behov. Men det är vår 

vardag, det är vår verklighet.” 

  

Många anser att informationen brister från habiliteringens sida och att de måste ta reda på 

alltför mycket själva på sin fritid. Några av intervjupersonerna beskriver också kampen för 

deras barns rättigheter som en stor utmaning i deras vardag, att ta reda på hur de bäst kan 

hjälpa sina barn, hur de ska få ihop familjelivet, att hinna med syskonen och att alla i familjen 

ska få det utrymme de behöver och få sina behov tillfredsställda. 

  

“Den största delen är att strida för det barnen behöver och har rätt till. Får 

de vad de behöver så mår familjen bättre.” 

  

En av intervjupersonerna har svårt att veta om de utmaningar som hen beskriver i vardagen 

har att göra med barnets funktionsnedsättning, eller om det är generellt specifikt för åldern 

som barnet är inne i, men beskriver samtidigt att kommunikationen är en utmaning. Specifikt 

för denna intervjuperson är att hen är den av de fem intervjuade personerna som har beskrivit 

minst utmaningar i vardagen, samtidigt som hen har beskrivit minst utmanande och 

problemskapande beteenden hos barnet. 

  

Glädjeämnen i vardagen 

Många av intervjupersonerna berättar att de glädjeämnen som de upplever i vardagen har 

förändrats sedan de fått barn med funktionsnedsättningar. Nu gläds de oftare åt de mindre 

sakerna i vardagen, när barnen utvecklas och klarar saker de inte klarat tidigare, när syskonen 

kan glädjas åt varandra och när vardagen fungerar smidigt och lugnt. 

  

“Ja alltså man får ju en helt annan syn på vad som är glädjeämnen. Det är 

när det funkar, då är det skönt, då är man glad över det. När det är lugnt.” 

  

En av intervjupersonerna beskriver också att det faktum att det finns ett barn med 

funktionsnedsättning i familjen har gjort familjen mer enad. Barnen har hos alla 

intervjupersoner beskrivits som glädjeämnen för familjen. 

  

“Trots allt, vi har tre fantastiska barn. Vi håller ihop (skratt). Som man har 

fått frågan många gånger `men hur orkar ni, hur håller ni ihop?´ Tja, brukar jag 

skämta och säga, vi har väl inget annat val för det är ingen av oss som orkar ha 

barnen på egen hand (skratt). Ett visst allvar finns det ju i det. Någonstans också när 

det är som tyngst så är vi väldigt enade som familj. 
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Stöd 

Insatser 
Alla fem intervjupersoner mottar insatser enligt LSS utom en, som inte har känt att familjen 

har behövt detta än. Hen tror dock att de är berättigade till LSS på grund av barnets kända 

och relativt vanliga diagnos, och när jag frågar om de fått genomgå en LSS-utredning svarar 

hen: 

  

“Nej, men hen har Downs. Så ska det inte vara, men vi har ju inte sökt om 

någon stödinsats heller. Hen har nattassistent men det beror på att hen har cpapp och 

det har inte med det att göra. Det är via försäkringskassan.” 

  

Denna familj mottar även fullt vårdbidrag, vilket ansöks om via Försäkringskassan. Två av 

intervjupersonerna, som är gifta med varandra och därav mottar samma stöd, har beviljats 

avlösarservice men kommer inte upp i de timmar de blivit beviljade. De är också beviljade 

stödfamilj sex dygn per månad, men av samma orsak som nämnts tidigare når de i dagsläget 

bara upp till fyra nätter. Trots att familjen och handläggaren på Socialtjänsten tycker att 

barnet är något för ungt för korttidsboende är de nu inne på att det är en potentiell lösning för 

familjen, då familjen inte kan få sitt berättigade stöd tillgodosett på annat vis, då behovet av 

avlösare och stödfamiljer är större än tillgången. 

  

En av intervjupersonerna som har ett äldre barn med kognitiv funktionsnedsättning, berättar 

att de när barnet var yngre haft tillgång till samma stödfamilj under flera år. Sedan byttes 

detta till korttidsboende och personlig assistans. Familjen mottar även vårdbidrag. Den femte 

intervjupersonen har 44 timmar assistans i veckan till sitt barn. Hen berättar också att de 

tidigare hade avlösare och vårdbidrag men blev av med det när de började motta personlig 

assistans. 

Annat stöd 

Alla fem intervjupersoner berättar att de får stöd via habiliteringen samt att deras barn har 

resurs på förskola/skola. Från habiliteringen skiljer sig stödet åt mellan familjerna beroende 

på vilka behov barnen och föräldrarna har. Många av dem har träffat kurator och därifrån fått 

stöd i vilka rättigheter de har och även i att ansöka om vårdbidrag. Tre intervjupersoner 

berättar att deras kurator på habiliteringen har följt med vid exempelvis träffar med 

Socialtjänsten eller Försäkringskassan. Det stöd som de olika intervjupersonerna berättar att 

de får via habiliteringen är bland annat logoped, sjukgymnast och specialpedagog. Förutom 

stöd från habiliteringen har alla intervjupersoners barn med funktionsnedsättning en hel del 

vårdkontakter på sjukhuset, vissa något mindre och andra väldigt mycket. En intervjuperson 

berättar att hen räknat ihop att hen och hennes barn är på sjukhus eller habilitering en timma 

per vardag i snitt. 

  

De flesta intervjupersoner berättar också att de får mycket stöd via olika föreningar, 

föräldragrupper och Facebookgrupper för anhöriga. Vissa av intervjupersonerna som har barn 

med mer sällsynta diagnoser kan här komma i kontakt med familjer runt om i Sverige och 

världen och kan därför få stöd från andra i samma situation, samtidigt som de kan jämföra 
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vilken stöd som andra familjer får och därför också själv komma att söka detta stöd och 

begära samma rättigheter som andra i samma situation. Vissa deltar också i grupper på 

habiliteringen där de får träffa andra föräldrar till barn med funktionsnedsättningar. 

  

Värdering av stöd 
När det gäller hur intervjupersonerna värderar det stöd och de insatser som de har rätt till ser 

det väldigt olika ut. En intervjuperson berättar att hen har förståelse för hur det är inom 

vården och att mycket tar tid, men att detta kan vara väldigt frustrerande då familjen behöver 

det stöd som de ofta får vänta mycket länge på att få. Hen säger också att när hen jämför hur 

det har varit för andra familjer med barn med samma diagnos så tycker hen dock att de fått 

relativt bra gensvar från exempelvis kommun och habilitering. Hen berättar också att de från 

exempelvis habiliteringen och Socialtjänsten får förståelse för att familjen behöver mycket 

stöd, men att de behöver få mer klarhet i vad familjen kan få och när de kan få det. 

  

“Alltså det är lite löst hela tiden, att “oj men vad jobbigt ni har det, det är 

klart att ni ska få mer” men det är liksom någon gång i framtiden. 

  

En annan intervjuperson berättar också att de ofta väntar med att ansöka om en insats tills 

familjen “står på knäna”, på grund av viljan att kunna klara sig själva. Detta medför enligt 

intervjupersonen att de därefter, när de väl tagit sig för att ansöka, ofta måste vänta väldigt 

länge på verkställighet. En av intervjupersonerna påpekar att det varit mycket lättare att få 

stöd efter att deras barn fått sin diagnos, och att det varit en lång kamp för att få den. Hen 

berättar att många inom vården och omgivningen avfärdat hens farhågor om att barnet haft en 

funktionsnedsättning och menat att allt varit normalt. Trots att svårigheterna varit desamma 

före och efter diagnosen så har de inte fått något stöd innan diagnosen sattes. 

  

“Till en början när vi fick diagnosen, det var så tydligt att det här är liksom 

bortfall av gener på en kromosom. Det är som så här ser det ut. Fram till dess var det 

`nämen det är inget´. Så där liksom… Det gjorde det lättare att få diagnosen, det blev 

tydligare.” 

  

En annan intervjuperson berättar också att de har behövt kämpa väldigt lite för deras rätt, när 

hen jämför med andra i samma situation. Dock berättar hen att undantaget är vårdbidraget, 

som de har fått kämpa för hos Försäkringskassan. De flesta intervjupersonerna vittnar om en 

kamp mot just Försäkringskassan för att få det de har rätt till, som också skapar mycket stress 

hos föräldrarna. Vidare berättar en intervjuperson att de fått bra stöd från Socialtjänsten som 

har varit öppen med vad de har varit berättigade och vilka valmöjligheter de har. 

  

Intervjupersonen säger också att en utmaning har varit att förklara det sällsynta syndrom som 

deras barn har för olika instanser och myndigheter, för att de ska få det stöd som de är 

berättigade. Många intervjupersoner berättar att habiliteringen har hjälpt dem mycket när de 

kommer till vilka rättigheter familjen har och den lagstiftning som reglerar dessa. Även hur 
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man kan kombinera de insatser som finns. En intervjuperson säger dock att det är svårt att gå 

från att få en insats beviljad till att verkställa den. 

  

“Det är ju jättepussligt liksom… För hur ska man kombinera de insatser som 

finns? Det är ju nåt som måste bedömas från fall till fall så där. Så det behöver man 

ha en del råd om. Man kan inte bara skriva en beställning. Och så måste man hitta 

folk också! Det är ju också svårt, och de är ju ofta ganska flyktiga de här personerna, 

de är yngre människor och de är liksom… oftast såna som ska vidare.” 

  

En av intervjupersonerna berättar att hens barn med funktionsnedsättning nyligen har blivit 

överskriven från barnhabiliteringen till habiliteringen för unga vuxna. Hen berättar att 

samordningen har blivit mycket sämre sedan övergången och att föräldrarna nu måste ta ett 

mycket stort ansvar för att barnet ska få det stöd som hen behöver. 

  

“Nu är vår dotter överskriver från barnteamet på habiliteringen till 

tonårs/ung vuxen, vilket vi inte tyckte om. Det blev väldigt mycket sämre. Det är som 

att habiliteringen upphörde att existera, tyvärr. Det har vi framfört mycket kritik på.” 

  

Ytterligare en annan intervjuperson fick veta mycket tidigt att barnet hade en 

funktionsnedsättning, och barnet fick mycket vård på sjukhus den första tiden i livet. Trots 

detta dröjde det nästan ett år innan de blev inskrivna på habiliteringen. Intervjupersonen 

beskriver att övergången från sjukhuset till att komma hem var alldeles för tvär, och att 

känslan var att de fick klara sig själva under en mycket lång tid. Hen berättar att de hade 

behövt mycket mer stöd tidigare, bland annat samtalsstöd. 

  

“Så det var väl nån gång innan ett år som hen fick diagnosen och det var först 

då som vi blev inskrivna på habben. Och jag kan ju tycka att det var konstigt att vi 

inte blev inskrivna på habben redan från dag ett. Eller från dagen då vi blev utskrivna 

från sjukhuset. För då hade ju vi fått bättre stöd från början. För det borde ha varit 

självklart att hen tillhörde habben. Men det var det ju som inte.” 

  

Under intervjuerna framkommer det en hel del synpunkter på habiliteringens stöd. 

Intervjupersonernas beskrivning av deras uppfattning om habiliteringen varierar, och flera av 

intervjupersonerna påpekar att kvaliteten på det stöd som de får varierar stort beroende på 

vilka professionella personer som de möter. En intervjuperson menar att man måste ha tur när 

man blir tilldelad exempelvis sjukgymnast eller kurator, då det stöd som man får kan skilja 

sig stort mellan de olika personerna som arbetar inom samma profession. De flesta berättar 

dock att de tycker bra om de människor som arbetar där, samtidigt som det verkar vara en 

hårt belastad arbetsstyrka. 

  

Fyra intervjupersoner berättar också att de tycker att de som föräldrar har för stort ansvar hos 

habiliteringen att själva kräva vilket stöd de vill ha. Många säger att de har alldeles för liten 

insikt i vad habiliteringen kan erbjuda och att de som föräldrar inte alltid vet vad deras barn 
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bäst behöver samt att de måste lägga ner mycket tid och energi på att själva ta reda på vilket 

stöd som deras barn kan behöva. 

  

“Det ska inte hela tiden vara så att föräldrarna `hur gör man, hur gör man´, 

utan man ska få det automatiskt. Vilka stöd som finns och… Typ en lista med `det här 

kan ni få hjälp med om ni har det behovet´. Och även att rent praktiskt; `hur gör du 

när du söker, när kan jag få vabba?´ Det finns ju så himla mycket grejer som man 

behöver få hjälp med.” 

  

En intervjuperson berättar vidare om att de själva fått begära vad de velat ha för stöd och att 

det varit svårt att prioritera själva vad deras barn behöver mest. Hen berättar i likhet med de 

flesta andra intervjupersonerna att de fått hjälp av kurator på habiliteringen i det. Men hen 

påpekar samtidigt det faktum att de ständigt måste be om hjälp. Särskilt det första året var 

särskilt svårt att veta vad hen skulle ta tag i först, och han säger sig ha fått mycket lite stöd då. 

Flera intervjupersoner talar också om att habiliteringen vill att de som föräldrar ska ge 

uppdrag åt dem, men att det som föräldrarna efterfrågar ofta inte finns att tillgå och att det 

därför är svårt att få hjälp av habiliteringen. En intervjuperson berättar också att det blir tungt 

för dem som föräldrar att allt stöd ges till dem som föräldrar och inte till deras barn, för att 

föräldrarna i sin tur ska ge stöd och träning till barnet. 

  

“Men det vi vill är ju att *** ska kunna åka till habben eller att nån kommer 

hit, och så sitter logopeden med henne så att en professionell faktiskt gör det och att 

vi faktiskt kan få andas lite. Men vi ska ju som göra allt med det, och vi kan ganska 

många tecken men det är ganska svårt att få in det i vardagen.” 

  

En intervjuperson anser att habiliteringens arbete är väldigt oorganiserat och att det ligger för 

mycket ansvar på föräldrarna att de ska be om stöd. Samtidigt berättar hen att personalen ofta 

sagt att de varit för tidiga med visst stöd, exempelvis teckenstöd, något som hen tycker borde 

uppmuntras snarare än kritiseras. Hen berättar vidare att hen är så missnöjd med 

habiliteringen att hen funderar på om de verkligen behöver något stöd därifrån. 

  

“Och så ska vi fundera på om vi behöver något stöd från habiliteringen och i 

såna fall vad. För det känns som att det inte finns någon poäng med att vi bara ska 

träffa dem för att träffas. Då kan vi ju hellre då vara med *** eller läsa en bok om 

hur vi ska göra på bästa sätt.” 

  

Två av intervjuperson säger att personalen på habiliteringen avrått dem från att ansöka om 

insatser, som de sedan fått reda på att andra barn i liknande ålder och svårigheter har fått. 

  

“Vi visste ju att hen behöver ju egentligen assistans, men kuratorn på habben 

sa att det är så svårt att få assistans när hen är så liten. Och så sa hen att ni kommer 

ju att tappa vårdbidraget. Och då kände vi, jaha, betyder det att vi inte ska söka 

assistans då? Det var ju så vi tolkade.” - Lisa 
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Samma intervjuperson som funderat på att avsäga sig stöd från habiliteringen säger att en del 

i problemet ligger i att hen inte vet vad de har för funktioner och vad de kan göra för deras 

barn och för familjen i stort. Hen säger att personalen inte på tillräckligt tydligt och frekvent 

sätt har förmedlat det.  

 

Många intervjupersoner berättar också mycket positivt om habiliteringens stöd. En av 

intervjupersonerna berättar exempelvis att hen fått mycket stöd i att bemöta sitt barns utbrott 

lågaffektivt, då hen haft svårt för att inte bli arg tillbaka. Vidare berättar intervjupersonen att 

på grund av att hen har ett barn med sällsynt diagnos har hen alltjämt fått förklara och 

beskriva symptomen för både sjukvården och myndigheter. Hen berättar att deras kurator och 

psykolog från habiliteringen satt sig in i diagnosen och läst på. Kuratorn har också hjälpt dem 

i mötet med Försäkringskassan och Socialtjänsten. 

  

“Där hade vi ju kurator som var bra, från habiltieringen. Hen kunde hjälpa 

oss med Försäkringskassan och att vi hade rätt till vårdbidrag. Hon följde med när vi 

träffade Försäkringskassan och så vidare. Hon har också följt med när vi haft samtal 

med Socialtjänsten.” 

Delaktighet 
När det kommer till delaktighet så svarar intervjupersonerna likt varandra. De berättar att det 

oftast är exempelvis handläggaren på Socialtjänsten som berättar om vilka insatser som finns 

tillgängliga för föräldrarna och att de därefter tillsammans kommer fram till vad de ska söka. 

Även personal på habiliteringen hjälper föräldrarna genom att berätta för dem vad de kan 

söka. Dock framkommer ofta att det kan skilja sig mycket åt när och om vad som de 

informerar. Som tidigare nämnts framkommer också att många av intervjupersonerna inte vet 

vad de kan få för stöd på habiliteringen och heller inte tycker att de får tillräckligt med 

information om detta för att kunna vara delaktiga. 

  

“Vi har ju varit delaktiga i besluten, men alltså… Jag tycker att 

det är, man har ju så mycket att hålla reda på hela tiden. Och det kan ju hända 

att kuratorn sa till oss att de här hjälpinsatserna finns. Men då var inte vi 

mottagliga för det. Så de behöver ju säga det varenda gång då har individuella 

samtal, och inte utifrån… Vi ska inte behöva fråga om det utan de ska säga `det 

här och det här och det här finns´.” 

Information 
Gällande den information som intervjupersonerna beskriver att det fått om rättigheter till stöd 

och barnens funktionsnedsättningar säger de flesta att de fått leta mycket information själva. 

En intervjuperson berättar att hen själv har fått leta efter information, både gällande barnets 

diagnos, men också för att veta vad LSS skulle innebära för dem, vilka insatser som finns 

tillängliga för dem och vilka rättigheter de har i övrigt. En annan intervjuperson berättar 

istället att hen fått bra information efter hand om vilket stöd och vilka insatser som finns 

tillgängliga för familjen. Hen säger också att det samtidigt kan vara svårt att veta hur man kan 

kombinera de insatser som finns, och att mycket information kommer allt eftersom. 
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“I och med att det finns så många olika varianter så är det ju väldigt komplext 

att få all information på en gång, men… Det skulle nog vara rätt bra om det fanns 

något pm… alltså att man hade nån broschyr eller… För något sånt har vi aldrig fått, 

utan det har bara varit muntliga informationer om det här efterhand och så har det 

varit… `Ja och så kan man ju få det också´ eller `man kan ju ordna det på det här 

sättet också´.” 

  

Ytterligare två intervjupersoner efterfrågar just skriftlig information om vilket stöd de kan få. 

En av dem påpekar dock vikten av att inte bara få ett informationsblad i handen och sedan gå 

hem med ansvaret liggandes över hen att ta in all information då. Hen berättar att hen inte 

minns om de som familj fått någon information alls om rättigheter till stöd. 

  

“Alltså vi fick det kanske upplästa för oss, vi fick kanske papprena 

i handen. Men sen ska vi gå hem, och då ligger det på oss.” 

  

Vidare berättar intervjupersonen att hen skulle vilja få informationen upprepad flera gånger. 

En annan intervjuperson önskar att habiliteringen kunde ha en lista på vad de kan erbjuda och 

att personalen berättar för dem vad de rekommenderar att barnet behöver och säger att de i 

nuläget måste leta efter mycket information själva för att veta vad deras barn behöver och har 

rätt till. 

  

“`Det här är ett ganska vanligt syndrom, och då brukar det vara så här och så 

här, och därför skulle vi kunna erbjuda de här och de här grejerna så får ni 

bestämma vad ni vill ha´. Men så gör de ju inte. Utan de tyckte att `ja men vad vill ni 

ha, vad behöver ni och vi jobbar på ert uppdrag.´ Därför får man ju lägga ner enorm 

tid på att undersöka och komma fram till vad man kan tänkas behöva.” 

  

En av intervjupersonerna berättar om när de låg på bb och just hade fått veta att deras barn 

hade en funktionsnedsättning och hur de fick kämpa för att få information. Slutligen ringde 

avdelningen efter en kurator på barnhabiliteringen som kom och enligt intervjupersonen gav 

”viss information”, men innan dess och även efteråt fick de själva leta på internet efter 

information om det mycket vanliga syndromet. 

 

Många av intervjupersonerna berättar att de får information om rättigheter till stöd från 

habiliteringens kuratorer, vilket beskrivs som ”behjälpligt” och en del av intervjupersonerna 

är mycket nöjda med den hjälp de får av habiliteringens kuratorer. En intervjuperson berättar 

också hur personalen på en årlig individuell planering på habiliteringen såg hur mycket 

familjen kämpade, något hade blivit ett normaltillstånd som familjen inte upptäckt själv. 

Personalen på habiliteringen berättade då för föräldrarna att de borde söka mer hjälp och 

insatser. 

  

“`Det här går ju inte. Ni måste ju ha mer hjälp´. Och vi känner att `jaha vad 

ska man´... man blir lite såhär `ja men vi har ju ganska mycket, men ska vi ha ännu 

mer?´ Alltså vad kan man begära? Vad är normalt? Man tappar ju helt normaliteten 
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för sig själv. Liksom att så här är det, så här har vi, så här kommer det att vara. Men 

de tyckte att `nämen ni håller ju på att krascha´.” 

  

Enligt en av intervjupersonerna har det varit till stor nytta att habiliteringen har kunnat åka ut 

till barnets förskola och informera och stötta personalen där. Hen säger också att det är bra att 

habiliteringens personal informerade dem om sådana möjligheter, då det annars kan vara 

svårt att veta att det är något som finns att tillgå. De allra flesta av intervjupersonerna berättar 

dock att det är de själva som fått söka mycket information. Oftast har de sökt sig till 

föreningar eller föräldragrupper på Facebook där de kan få information från andra föräldrar, 

vilka insatser som de får, hur mycket vårdbidrag de är berättigade och vilka hjälpmedel de 

använder till sina barn. 

  

“Och sen när vi kom till Socialtjänsten för att få hjälp så, jag tror inte att de 

informerade så mycket om olika insatser utan det var mer att “ni kan få de här 

timmarna”. Och sen när vi fick diagnosen och kunde jämföra, för man jämför ju och 

hör med andra som har barn med samma diagnos, då hörde man ju vad de hade och 

hur mycket stöd de behöver och så där. Så informationen har vi till ganska stor del 

sökt själva. 

Information kopplat till rättigheter till stöd 
När det kommer till intervjupersonernas uppfattning om deras rättigheter till stöd framkom 

nästan lika många olika svar som intervjupersoner. En av intervjupersonerna berättar att hen 

inte vet alla rättigheter de har och därför har svårt att svara på frågan. 

  

“Om jag visste vilka rättigheter vi hade kanske jag skulle kunna svara på det. 

Det mesta tror jag, men sen inte allt. Det tror jag inte. Sen vet jag inte riktigt våra 

rättigheter, och det är väl det som är lite tråkigt. För att jag tycker att nån skulle ha 

hjälpt oss med det, så att man var det.” 

  

En annan intervjuperson säger att de inte har varit i behov av så mycket stöd i form av 

insatser än och att hen därför har svårt att uttala sig om de får sina rättigheter tillgodosedda i 

den frågan. Däremot anser personen att de inte får sina rättigheter tillgodosedda från 

habiliteringens sida. 

  

“Men däremot skulle jag inte säga att stöd från habilitering är vad det borde 

vara. Och där kan man väl säga att vi inte får våra rättigheter tillgodosedda. För jag 

tycker att han har rätt att få stöd i sin språkliga utveckling och det tycker jag inte att 

han får. Utan det är vi som tillgodoser det och till viss del förskolan. Motoriskt är det 

egentligen samma sak, jag tycker inte att de ger det stöd som de borde ge.” 

  

Ytterligare en intervjuperson säger sig tvivla på om de som familj får sina rättigheter 

tillgodosedda. Hen berättar att de har fått läsa på för att veta vilka rättigheter de har och hen 

berättar att om det är en rättighet att leva ett drägligt liv så anser hen inte att de får sina 

rättigheter tillgodosedda. En annan intervjuperson säger att om de hade fått sina rättigheter 
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tillgodosedda hade de inte varit tvungna att kämpa så mycket för dem. Hen berättar att de ofta 

fått höra av Försäkringskassan och Socialtjänsten att de ju kan överklaga beslut som avslås. 

Intervjupersonen säger att eftersom beslutet sedan beviljas så borde det ju ha varit deras 

rättighet från början och att tar mycket tid och kraft från familjen att kämpa för att få det stöd 

och den hjälp som de behöver och slutligen ändå får rätt till. 

  

“Och vi har nu i ett års tid kämpat, kämpat, kämpat. Vi har suttit i, ja två 

möten nu senaste veckan. Vi har varit i kontakt med LSS-handläggaren utifrån 

situationen. Vi har suttit i möte med chefen över barn och unga inom Socialtjänsten 

och gjort klagomål helt enkelt. Det har blivit lite bättre ja, men det har varit en lång 

väg och det är långt ifrån som vi anser att vår *** behöver.” 

  

Den femte intervjupersonen är dock den enda som till fullo uttrycker att familjen får sina 

rättigheter tillgodosedda. 

  

“Jag har varit förvånad över att vi har rätt till så mycket faktiskt. Det är... 

LSS, är man personkrets-skriven liksom så då får man mycket om inte kommunen 

säger nej liksom. Men jag tycker att vi har fått det vi har rätt till, absolut. Och just att 

man är villig att jobba i vår fråga också. “ 

  

Bemötande 
Många är nöjda med det bemötande de får från habiliteringen, trots att många också har 

invändningar på det stöd som de mottar. När intervjupersonerna talar om bemötande handlar 

det dock oftast om läkare eller annan sjukvårdspersonal som de mött i början, när deras barns 

funktionsnedsättningar först uppenbarade sig. Oftast minns intervjupersonerna väldigt väl 

både de som har bemött dem dåligt men också de som har sett, lyssnat och vågat möta dem i 

den svåra situation som de befunnit sig i. 

  

“På kvällen så kom då världens mest fantastiska barnhjärtläkare in, ***. Vår 

upplevelse var att hon var den första som tog sig tid. Hon kom in sent på kvällen, hon 

undersökte ***, hon förklarade vad man tittade på för någonting och vad vi minns 

var att hennes sökare pep och pep och pep, men hon tog sig tid. Hon stannade kvar 

och hon vågade möta oss. Vilket vi inte upplevde på förlossningen.” 

  

“Jag minns honom väldigt väl. För det är viktigt att läkarna tänker efter hur de 

presenterar sånt här. Han stod med ryggen vänd mot oss och höll i *** på 

undersökningsbordet och sa nåt i stil med att “den här har ju Downs syndrom” och vi vart ju 

helt… Alltså det kändes ju som vi var i ett svart hål.” 

  

En intervjuperson berättar om hur det var att kämpa för sitt barns diagnos och att bli bemött 

med avfärdanden. De hen mötte inom vården avfärdade ofta oron med att allt var normalt och 
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fastän intervjupersonen kunde jämföra med sina andra barn tog det mycket lång tid innan 

barnet blev undersökt och slutligen fick sin diagnos. 

  

Av de fem intervjupersonerna är det en som har ett barn som är beviljad korttidsboende. Hen 

berättar att de är missnöjda med bemötandet på det korttidsboende som ungdomen har nu när 

det gäller hur de anpassar sig efter hennes mentala ålder och behov. 

  

“Vi var väldigt noga med att lyfta hennes behov av lek, och utifrån att de 

andra ungdomarna som var på korttidsboendet är så mycket äldre att hen har inte ut 

så mycket socialt av dem, och därför är det enormt viktigt hur de… då är ju 

personalen ännu viktigare, vad de hittar på med henne. Och där tycker vi inte att de 

har bemött vår dotter på ett bra sätt.” 

Analys 

Under denna rubrik relateras resultaten till tidigare forskning och systemteori som 

teoretisk kontext. Avsnittet avslutas med slutsatser. 

Utmaningar och glädjeämnen i vardagen 
I likhet med vad Boström (2013) skriver så har de intervjupersoner med barn med fler 

skildrade problembeteenden också beskrivit fler utmaningar i vardagen än de som redogjort 

för få problembeteenden eller utmaningar i barnets beteende. Det blir för deltagarna i studien 

ofta en utmaning att “få ihop pusslet” i vardagen, både vad gäller hushållssysslor men även 

att njutningar blir en press att hinna med. Särskilt när det gäller när barnet har avlösning eller 

är hos stödfamilj verkar det uppkomma en stress och press att hinna tänka på sig själv, träna, 

träffa vänner, utföra aktiviteter, spendera tid med syskonen, ägna tid åt relationen med 

partnern samtidigt som alla hushållssysslor ska hinnas med. Ofta beskriver 

intervjupersonerna att deras sociala liv är bristfälligt och att det antingen prioriteras bort eller 

inte orkas med, allt i likhet med befintlig forskning (Green, 2007). 

  

Kampen för barnens rättigheter verkar hos nästan alla intervjupersoner ha blivit en del av 

deras vardag, där de flesta spenderar mycket tid och energi åt att ta reda på hur de bäst kan 

hjälpa sina barn och åt att hitta information om funktionsnedsättningen och bästa möjliga 

stöd, samtidigt som många får lägga ner mycket tid åt sjukvårdsbesök och egen träning med 

barnet. Med ett systemteoretiskt perspektiv kan man tänka att föräldrarna och barnen ingår i 

sig i flera olika system inom sitt egna system. Förutom systemet som familj måste 

medlemmarna också förhålla sig till system där föräldern är vårdgivare eller samordnare och 

barnet vårdtagare och innebär konkret också att gränsvillkoren bryts och ändras beroende på 

vilka system som familjen antar. Öquist (2008) menar att det är när gränsvillkor bryts som det 

skapas problem vilket skulle innebära att de olika system som familjen måste anta för att 

uppfylla stöd- och vårdansvaret samt föräldraansvaret påverkar hela familjen som system 

negativt. Detta skulle i sin tur innebära att det för familjen som system skulle vara bättre om 

mindre stöd- och samordningsansvar låg på föräldrarna och att familjen fick fungera enbart 

som systemet familj. 
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Mycket tid och fokus hos de intervjuade föräldrarna i vardagen kretsar kring barnets 

funktionsnedsättning medan de samtidigt beskriver en lägre andel av positiva aktiviteter som 

att träffa vänner, egna fritidsintressen och träning. Detta är viktigt att ta i beaktande om man 

vill värna om dessa familjer med barn med kognitiva funktionsnedsättningar. Särskilt då 

föräldrarnas mående och välbefinnande (Gerstein et. al, 2009), likväl som de subsystem i 

form av vård- och myndighetskontakter också påverkar hela familjen som system (Lind et. al, 

2006). 

  

Föräldrarna som intervjuats gläds generellt åt de små sakerna i vardagen, när barnen 

utvecklas och gör framsteg, när allt “flyter på” och är lugnt i vardagen och när syskonen 

gläds åt varandra. Om föräldrarna har fler barn beskrivs alla barnen som glädjeämnen. Ju 

färre problembeteenden och utmaningar i vardagen som föräldrarna beskriver som berör 

barnets funktionsnedsättning, desto mindre glädjeämnen beskriver de också som berör 

barnets funktionsnedsättning. Detta skulle, med ett systemteoretiskt sätt att tänka, kunna bero 

på att funktionsnedsättningen i mindre utsträckning tar plats i familjens system. Då delarna i 

ett system hänger samman i ett ömsesidigt samspel, där alla delar påverkar de andra (Lind et. 

al, 2006) skulle det alltså innebära att funktionsnedsättningen inte påverkar de andra delarna 

av familjelivet, alltså i detta fall glädjeämnen i vardagen, om det i övrigt inte har en central 

del i familjesystemet. 

  

Stöd och insatser 
De intervjuade föräldrarna ger en samlad bild av att de får ta ett alltför stort ansvar själva för 

att kunna efterfråga stöd åt sina barn som de anser att de kunnat få av berörda verksamheter 

och myndigheter för att minska den press som ligger på dem som föräldrar. Den börda som 

ligger på föräldrarnas axlar i fråga om stöd-, samordnings- och vårdansvar verkar sänka 

familjernas livskvalitet och känsla av att få sina rättigheter tillgodosedda, vilket 

överensstämmer med det Baker (et al., 2003) skriver om att förälrar till barn med kognitiva 

funkionsnedsättningar rapporterar höga nivåer av stress både vad gäller vardagliga 

utmaningar som krav på omvårdnad. Samhällets serviceinsatser, så som både habiliteringens 

arbete men också Socialtjänsten spelar en viktig roll för att mildra situationen för belastade 

familjer och att hjälpa dem att nå sin fulla potential (Larsson, 2011). På detta sätt samspelar 

vardagen för familjer med barn med kognitiva funktionsnedsättningar med det stöd och de 

insatser de mottar. Enligt Öquist (2003) och ett systemteoretiskt sätt att tänka påverkar alltid 

en del av systemet också de andra delarna och därför är det ömsesidiga beroendet mellan 

organisation, i detta fall berörda verksamheter och myndigheter, och omvärld, i detta fall 

familjen, en viktig poäng med systemtänkandet (Öquist, 2003). 

    

När de väl får insatsen beviljad tar det sedan ofta mycket lång tid, från flera månader till ett 

halvår innan insatsen verkställs. Här fyller habiliteringen för en del intervjupersoner en viktig 

funktion i att fråga upp om familjens situation och hjälpa dem att söka insatser i tid innan 

familjens välmående påverkas negativt, då forskning tydligt visar att den krävande situation 

som familjer med kognitiva funktionsnedsättningar behöver uppmärksammas och stödjas 



 

22 
 

(Larsson, 2011). Samtidigt vittnar andra intervjupersoner om att den funktionen uteblir för 

dem. 

  

Gemensamt för de intervjuade föräldrarna är att de beskriver en kamp för att få stöd, inte 

minst när det gäller Försäkringskassan men också när det gäller skola, Socialtjänst och 

habilitering. När det gäller insatser så får föräldrarna generellt information av handläggarna 

vilka insatser som finns att tillgå. Därefter kommer de tillsammans överens om vilka insatser 

de ska ansöka om, vilket sammanfaller med svensk lagstiftning (Socialstyrelsen, 2014). 

Samtidigt anser flera av intervjupersonerna att det är svårt att få insatserna till verkställighet 

när de väl blivit beviljade samtidigt som avlösare av vissa av dem beskrivs som flyktiga.  

Delaktighet 

De flesta intervjupersonerna anser att de, särskilt när det kommer till habiliteringen, får 

alldeles för lite och otillräcklig information för att kunna vara delaktiga när det kommer till 

vilket stöd de vill ha. Även här lyfts alltså habiliteringen fram och att de efterfrågar mer och 

tydligare information. Intervjupersonerna efterfrågar skriftliga “menyer” där det presenteras 

vilka stöd som finns tillgängliga, samtidigt som de bör gås igenom med föräldrarna för att 

öka känslan av delaktighet. Av intervjupersonerna efterfrågas också att de professionella 

rekommenderar passande stöd för att minska ansvaret hos föräldrarna att bli experter på även 

detta. Barnhabiliteringen beskrivs också bättre än habiliteringen för unga vuxna, där stödet 

anses dåligt samordnat och där allt ansvar läggs på föräldrarna. I stort beskrivs alltså av de 

intervjuade föräldrarna, sett med ett systemteoretiskt perspektiv, en önskan om att deras 

system som familj ska hållas intakt och att deras roller i systemet främst ska bestå i att vara 

föräldrar snarare än vårdgivare och samordnare. Enligt Öquist (2003) skulle detta problem 

vara kopplat till just det faktum att gränsvillkoren för systemet bryts. 

Information 

Flera av de intervjuade föräldrarna vittnar om att det faktum att habiliteringen arbetar på 

familjernas uppdrag och att det är föräldrarna som ska efterfråga stöd gör att de inte får 

tillräckligt med information om vilket stöd som familjerna kan efterfråga. Med 

systemteoretiskt sätt att tänka kan det faktum att verksamheten och familjens nivåer blir för 

jämställda, där den överordnade nivån inte har den överordnades funktion, skapa problem i 

hela systemet (Öquist, 2003). Funktionen och informationen är fortfarande abstrakta för 

familjerna, samtidigt som verksamheten kräver att det är familjerna som ska ansvara för att få 

ta del av både funktionen och informationen. Samtidigt verkar habiliteringen för andra ge just 

sådan information som krävs av en överordnad nivå, särskilt när det kommer till vilka 

insatser som föräldrar kan ansöka om utanför verksamheten. 

  

Trots att vissa anser att de får mycket lite information från habiliteringen, finns som tidigare 

nämnts föräldrar som menar att de fått mycket bra information om bland annat rättigheter till 

stöd och vilka insatser som finns att ansöka om. Då främst från verksamhetens kuratorer. En 

del föräldrar tycker också att de får bra information, men att informationen kommer 

efterhand. Detta kan vara positivt då man oftast inte kan ta in alla information på en gång, 

samtidigt som det innebär att de som sitter inne med informationen innehar en maktposition i 
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fråga om vilken information de väljer att förmedla. Andra föräldrar säger också att de blir 

avrådda från personal på habiliteringen att söka om insatser, vilket gör att många familjer inte 

ansöker om stöd som de egentligen känner att de behöver. Vad habiliteringens professionella 

förmedlar till föräldrarna väger ofta mycket tungt, och föräldrar kan lätt bli påverkade av de 

kommentarer och attityder som de förmedlar (Lundström, 2007). 

  

Socialtjänstens och Försäkringskassans ansvar i att informera verkar inte betonas lika mycket 

som habiliteringens. Möjligtvis på grund av den relation som skapas under många år mellan 

familjer och habiliteringens personal, som därför har stor insyn i familjens situation och som 

ofta beskrivs som de som ska vara på “familjens sida”. Kurator från habiliteringen följer med 

somliga på möten med Socialtjänsten och Försäkringskassan, något som är mycket 

uppskattat. När det kommer till de subsystem som bildas mellan familjerna och myndigheter 

befinner sig de förstnämnda i ett tydligt underläge jämtemot det sistnämnda (Öquist, 2008). 

Familjerna har ofta mindre kunskaper om villkoren i mötet med myndigheter vilket medför 

att de beslut som tas och den information som ges blir mer abstrakta när de når familjen. Då 

får man också ta i beaktande att handläggarna på myndigheten i deras system i sin tur står i 

underläge till högre nivåer, vilket medför att när beslut och information når familjen har det 

gått genom flera nivåer och därigenom blivit mer abstrakta och svårbegripliga när de 

slutligen når familjen (Öquist, 2008). Av denna anledning fyller den medföljande kuratorn en 

stor funktion i ett systemteoretiskt perspektiv, då denne befinner sig i en förvisso högre nivå 

än familjen, men samtidigt närmare dem vilket kan minska abstraktionen av informationen, 

både uppåt och neråt och till viss del jämna ut nivåskillnaderna. 

 

Andra intervjupersoner säger dock att de inte vet vilken funktion som kuratorerna fyller och 

har inte fått något stöd alls från kurator på habiliteringen. Att intervjupersonerna inte har 

efterfrågat stöd från kuratorn har oftast att göra med att de inte vet vilket stöd som denne kan 

ge, snarare än att de inte har behov. Detta skulle kunna kopplas till att verksamheterna i dessa 

fall antar att föräldrarna har förkunskaper beträffande yrkesrollerna, samtidigt som 

föräldrarna möjligtvis inte minns information som de fått då denna grupp ofta är utsatt för 

mycket stress (Baker, et al, 2003). Enligt Larsson (2001) spelar samhällets serviceinsatser en 

stor och viktig roll och kan mildra situationen för dessa familjer. I dessa fall skulle den stress 

som gör att familjerna glömmer information i sin tur skapar stress då de inte kan begära 

vidare stöd. Här skulle därför informationsspridning från verksamheters och myndigheters 

sida möjligtvis kunna stoppa den nedåtgående spiralen angående föräldrarnas stress och 

samtidigt påverka deras uppfattning om såväl vardagen som det stöd som de mottar. Dock är 

flera av deltagarna i studien också nöjda med habiliteringens stöd, och som tidigare nämnts 

skiljer sig uppfattningarna åt mellan de fem intervjupersonerna beträffande detta. Samtidigt 

får man ta i beaktande att när det kommer till mänsklig arbetskraft så krävs överseende med 

både variation mellan personalen men också i fråga om dagsform. 

  

Slutligen är föreningar och föräldragrupper på både habiliteringen och på internet, i denna 

studie främst på Facebook, en enormt viktig källa till information för föräldrar till barn med 

kognitiva funktionsnedsättningar, samtidigt som de också får stöd från andra i liknande 

situation. Detta är viktigt för både de som har barn med vanligare diagnoser men framförallt 
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för de med sällsynta. Att grupperna på Facebook är tillgängliga när föräldrarna har tid, 

samtidigt som att avstånd inte spelar någon roll, är troligen två stora anledningar till att 

grupper på Facebook verkar vara mycket viktiga för föräldrarna. Systemteoretiskt kan man 

också tänka att man här bildar subsystem som oftast inte har nivåskillnader (Öquist, 2008). 

Föräldrarna som möts befinner sig troligen på samma nivå och står inte i beroendeställning 

till varandra, varpå de kan mötas på lika villkor i ett erfarenhets- och kunskapsutbyte. 

 

Information kopplat till rättigheter till stöd 

Många av intervjupersonerna tycker att de vet för lite om sina rättigheter för att avgöra om de 

blir tillgodosedda. Det läggs mycket ansvar på deltagarna i studien att ta reda på mycket 

själva, och detta verkar alltså också gälla familjernas rättigheter. Även här känner de flesta 

intervjuade föräldrarna att de skulle vilja att habiliteringen hjälpte dem. Alla förutom en 

berättar om olika element där de inte får sina rättigheter tillgodosedda. Det rör sig om 

uppfattningar som ett för lågt genomsnittsfungerande för att det ska röra sig om rättigheten 

till ett drägligt liv, att kampen för att få sina rättigheter tillgodosedda är för stor och om att 

habiliteringen brister i att ge stöd till barnets utveckling, vilket är en grundläggande del i 

habiliteringens arbetsuppgifter (Socialstyrelsen, 2014). Att må bättre i familjen, att behöva 

kämpa mindre och att få bättre stöd från habiliteringen är alltså vad som efterfrågas för att i 

större utsträckning få sina rättigheter tillgodosedda. 

 

Bemötande 
När intervjupersonerna talade om bemötande handlade det oftast om möten med sjukvården 

som skett när barnets funktionsnedsättning först kom till deras vetskap. Möjligen kan detta 

härledas till det utsatthet som föräldrar befinner sig i denna omtumlande första tid 

(Lundström, 2007). Dock kan man i intervjuerna uttyda vad föräldrarna önskar när det 

kommer till bemötande. De intervjuade föräldrarna vill bli sedda, lyssnade på och att personal 

vågar möta dem i svåra situationer. De nämner också hur personal i ord och handling 

presenterar nyheter och diagnoser och att de ska ta sig tid. När det gäller situationer där 

föräldrarna anser sig dåligt bemötta beskrivs att inte bli lyssnade på, inte bli tagna på allvar, 

att bli bemötta med avfärdanden och misstro, att personal inte bemöter barnen efter behov 

och förmåga och att personal förmedlar nyheter och diagnoser plumpt och med ignorans och 

inte tar sig tid att närmare förklara och bemöta föräldrarna. Enligt Lundström (2007) kan 

professionella stärka bilden av barnets unika person samtidigt som det kan påminna 

föräldrarna om att barnet är annorlunda, vilket gör bemötandet till en ytterst delikat konst 

som troligen är mest skör när familjen befinner sig i kris.  

Slutsatser 

 Relaterat till studiens första frågeställning så framkommer att de intervjuade föräldrarna ofta 

upplever en stress och press att “få ihop pusslet” i vardagen. Både vad gäller hushållssysslor, 

stöd- och vårdansvar gentemot barnet med funktionsnedsättningar, att hitta information som 

berör barnets behov samt att hinna med njutningarna i vardagen, särskilt när barnet är på 

avlösning eller hos stödfamilj. Gällande glädjeämnen i vardagen verkar de intervjuade 
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föräldrarna beskriva mer glädjeämnen kopplade till barnets funktionsnedsättning ju mer 

utmaningar i vardagen de beskriver. 

 

De intervjuade föräldrarna beskriver ofta en kamp för att ge sina barn det stöd de behöver 

samt att de får ta ett slags samordningsansvar för barnets stöd och insatser. Samtidigt värderar 

flera intervjupersoner stödet från berörda verksamheter och myndigheter positivt. När det 

gäller delaktighet anser de flesta intervjupersonerna att de får alldeles för lite och otillräcklig 

information för att kunna vara delaktiga när det kommer till vilket stöd de vill ha, samtidigt 

som några beskriver att de får det underlag de behöver för att vara delaktiga. För vissa fyller 

habiliteringens kuratorer den funktionen och dessa tenderar också att beskriva 

informationsförmedlingen mer positivt än de föräldrar som beskriver att de inte heller får den 

information de behöver för att veta de olika professionernas syften och funktioner. Gällande 

rättigheter till stöd känner flera av dem att de inte fått nog med information om dessa för att 

veta om de får sina rättigheter tillgodosedda. Beträffande bemötande från berörda 

verksamheter och myndigheter beskrivs mest både positivt och negativt bemötande från 

sjukvården under den tid då barnets funktionsnedsättning först framträdde.  

Diskussion 

Detta sista och avslutande avsnitt syftar till att tolka och förklara resultaten som 

framkommit i studien samt att djupare reflektera kring studiens olika delar och dess 

relation till syftet och frågeställningarna. 

 

Denna studie har berört två delar; vardag samt stöd och insatser för familjer med barn med 

kognitiva funktionsnedsättningar. Resultaten visar att de båda delarna går in i varandra, och 

det går inte att beskriva familjernas vardagsliv utan att beröra det stöd de mottar, då detta 

också är en del av de intervjuade föräldrarnas vardag. När föräldrarna förklarade utmaningar i 

vardagen berörde det ofta det vård-, stöd- och samordningsansvar som de tog på sig för att 

fylla en funktion som de ansåg låg hos berörda verksamheter och myndigheter. 

Systemteoretiskt kan man tänka att när de intervjuade föräldrarna får ta ett ansvar som de 

anser ligger hos berörda verksamheter och myndigheter bryts de gränsvillkor som finns 

mellan de olika systemens funktioner (Öquist, 2003). Detta skulle innebära att de olika 

system som familjen måste anta för att uppfylla stöd- och vårdansvaret samt föräldraansvaret 

påverkar hela familjen som system negativt, vilket förklarar varför stödansvar är en stor 

utmaning för familjerna ur ett systemteoretiskt perspektiv. Med ett systemteoretiskt sätt att 

tänka kan man också förklara det faktum att de intervjuade föräldrar som beskrev mer 

glädjeämnen i vardagen kopplat till barnets funktionsnedsättning också beskrev fler 

utmaningar. Barnets funktionsnedsättning tar möjligen i större utsträckning plats i dessa 

familjers system och därav också påverkar de andra delarna av systemet, i detta fall 

glädjeämnen i vardagen (Lind et. al, 2006). 

 

Missnöjet beträffande det stöd- och samordningsansvar som de intervjuade föräldrarna 

beskriver kan ur ett systemteoretiskt perspektiv komma från en önskan om att deras system 
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som familj ska hållas intakt och att deras roller i systemet främst ska bestå i att vara föräldrar 

snarare än vårdgivare och samordnare. Enligt Öquist (2003) skulle detta problem vara 

kopplat till just det faktum att gränsvillkoren för systemet bryts. Samtidigt beskrivs av 

föräldrarna mycket positivt också när det kommer till stöd som mottas. En av 

intervjupersonerna var mycket positiv till mottaget stöd. Denna intervjuperson hade också 

beskrivit en vardag med väldigt mycket utmaningar. Samtidigt har den person som beskrev 

minst utmaningar i vardagen också beskrivit mest missnöje när det kommer till stödet de 

mottar. En tänkbar förklaring till detta skulle vara att den person som utsätts för mycket 

påfrestningar också är mer tacksam och nöjd med den hjälp de får då det stödet ger större 

avlastning och tydligare resultat för familjen. Samtidigt erhålls inget stöd för detta i teorin 

och skulle vara intressant att undersöka vidare.  

 

Information har fått en relativt stor del av resultat och analys, vilket beror på att det har varit 

centralt när intervjupersonerna har talat om de flesta områden i intervjuerna. Tydligt framgår 

att det är något som intervjupersonerna önskat mer av och som möjligen skulle kunna höja 

deras uppfattning om de flesta aspekterna av både vardagsliv och värdering av stöd. 

 

Habiliteringen är den verksamhet som får mest utrymme av föräldrarna i intervjuerna, som 

beskrivs som de som är på föräldrarnas sida men som också får en hel del kritik. Förmodligen 

på grund av barnens oftast unga åldrar (under sju år) och för att de flesta anser att 

habiliteringen är de som ska vara på deras sida och som de bygger mest relation till.  

 

De frågeställningar som studien haft för avsikt att besvara har framkommit i möjligaste mån. 

Dock har inga privata aktörer kommit på tal från intervjupersonerna och därför kan svar inte 

ges på just denna del av frågeställningen om bemötande. I denna frågeställning framkom 

heller inte mycket material från intervjuerna. Visst bemötande framkom men 

intervjupersonerna utvecklade det inte särskilt mycket. De la mer fokus på det konkreta stödet 

och hjälpen snarare än på hur de bemöttes och hur detta påverkade dem. Att bemötandet 

beskrevs oftare när samtalet rörde situationer som kan förklaras som mer kritiska, exempelvis 

när funktionsnedsättningen först framkom, skulle kunna förklaras med att de då varit mer 

utsatta och därav påverkats mer av individers bemötande. 

 

Metoden kan mycket väl ha inverkat på studiens resultat. Detta på grund av det urvalet. Att 

de flesta intervjupersonerna var kvinnor samt högutbildade kan ha påverkat vilka resultat som 

erhållits. Att urvalet enbart togs från en facebookgrupp för anhöriga kan ha varit till nackdel 

och sökningar efter deltagare skulle möjligen ha vunnit på att ha utvidgats. Samtidigt har 

alltid transparens i utförandet av studien eftersträvats genom att tydligt beskriva 

tillvägagångssättet.  

 

Studien har sammankopplats med den teoretiska utgångspunkten, nämligen systemteori, 

genomgående i arbetet och genomsyrar analysen av materialet samt berör ämnet och syftet. 

Samtidigt eftersträvades att resultaten relaterades till för syftet relevanta internationella och 

nationella studier med hög trovärdighet som presenterades i kunskapsöversikten. 
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För framtida forskning föreslår jag att man vidare utför liknande studier om familjer med 

vuxna barn med kognitiva funktionsnedsättningar, då artonårsdagen ofta innebär ett ännu 

större ansvarstagande hos föräldrarna.  
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 
 

Del 1: Familj och vardagsliv 

 

Familjen 

Berätta om hur er familj ser ut 

 Vilka ingår? 

 

Berätta om barnets funktionsnedsättning? 

 Beskriv perioden i början 

 Familjesituationen då 

 Vilken information fick ni om funktionsnedsättningen och vad det innebar? 

 Vilken information fick ni om era rättigheter till stöd? 

 Vilket stöd fick ni? 

 Hur kan ni beskriva perioden – känslomässigt - praktiskt 

 

Vardagsliv 
Kan du berätta om hur er familjs vardag ser ut? 

 Sociala kontakter 

 Fritid 

 Familjeliv 

 

Vilka utmaningar i vardagen kan du beskriva för er familj? 

 

Vilka glädjeämnen i vardagen kan du beskriva för er familj? 

 

Del 2 Stöd 
Vilka stöd och insatser har er familj idag? 

 

 Hur kom det sig att det blev just dessa insatser/detta stöd? 

 Andra kontakter som är relaterade till ditt barns funktionsnedsättning 

 Värdering av insatserna (Var, aktörer, personal, utformning, bemötande) Relevanta? 

 Anser du att er familj får era rättigheter tillgodosedda? 

 Vilka möjligheter till stöd har ni i ert nätverk? 

 

Vilka möjligheter har ni att påverka insatserna/ det stöd ni mottar? 

 

Hur blir livet i er familj med dessa insatser/ dessa stöd? 

 

Hur skulle ett optimalt sätt att stödja er på se ut? 
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Informationsbrev om medverkan i intervjustudie  
 
Mitt namn är Ida Stål och jag går sjätte terminen på Socionomprogrammet på Umeå 

Universitet. I en del av utbildningen till socionom ingår att genomföra en studie i form av ett 

examensarbete. 

Studiens syfte är som rubriken anger, att undersöka hur du som förälder till ett eller flera barn 

med intellektuella funktionshinder med eller utan andra diagnoser beskriver vardagen för din 

familj, samt hur du beskriver det stöd som ni är berättigade till. 

Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att genomföras. Intervjun kommer att ta 

mellan 40 och 60 minuter. Det är viktigt att den sker i en ostörd miljö på en tid och plats som 

du bestämmer. Hela intervjun kommer att spelas in på band och skrivas ut i text. Jag är den 

enda som kommer att lyssna på bandet och läsa intervjutexten. Inspelningen och den 

utskrivna texten av intervjun kommer att förvaras på en säker plats och sedan förstöras när 

examensarbetet är godkänt.  Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ 

kan identifieras. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta utan 

närmare motivering. 

 

Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande 

samt i form av ett skriftligt examensarbete. Du kommer ha möjlighet att ta del av 

examensarbetet genom att få en kopia av arbetet. När examensarbetet är färdigt och godkänt 

kommer det att finnas i en databas vid Umeå Universitet.  

 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i denna studie. Kontakta mig via telefon eller e-post om 

du går med på att medverka i studien för att bestämma en tid och plats för sammanträffande 

och genomförande av intervjun.  

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till mig. 

 

Hälsningar, 

 

Ida Stål     

Student     

Tel: 073-84 82 765    

idfo0011@student.umu.se   
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