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Abstract  

Children with neuropsychiatric disorders often require special arrangements from the society. These 

measures could target the child itself, its parents, or other parts of the social network surrounding the 

child. Parents of children with neuropsychiatric disorders are often deeply engaged both in their child 

and in these measures.  

Three parents of children with neuropsychiatric disorders, and four counselors in different habilitation 

centers, were interviewed. The purpose of this qualitative interview study was to describe the methods 

with which the counselors worked to support parents of children with neuropsychiatric disorders, and 

to understand how the parents experienced this support offered by the counselors.  

The qualitative interviews with counselors and parents followed a thematic interview guide. A 

structured interview form was used. The frame of questions was: what support and which help parents 

feel that counselors offered them? How do the parents experience the help? How do counselors 

describe their jobs and their work situation? How are counselors with their mission to make its work 

easier? What impact wills the parents? Factors that the parents experienced as very important were to 

get information about the availability of support and possible arrangements, information about their 

child's neuropsychiatric disorder after diagnose, better communication and better coordination. The 

study also showed that parents felt that the counselors were humble and nice. Others found in the 

study was that parents felt forgotten and requested that the counselors were more "active". It turned 

out that the parents wanted to be confirmed and get feedback. The study also shows that the counselors 

feel that parents may help, and that they felt controlled by habilitations plans. The conclusions in my 

study shows that the reason that parents feel that they cannot get help and support and those 

counselors believe that parents can get help and support, due counselors action space. That is to say 

that they are loyal to their "organization" and unable to meet parents ' needs to the extent that they 

want. Partly it is because a good communication is not satisfied with his parents from the beginning. 

Which is connected with the counselors does not see "critical" on its business. 
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Förord 

Att min uppsats kom att handla om kuratorers arbete med att hjälpa och stödja föräldrar som har barn 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, var givet, då jag under hela utbildningen varit 

intresserad av funktionshinder och funktionsnedsättningar. Jag har riktat min fokus på kuratorer som 

arbetar på olika habiliteringsenheter.  

Jag är själv förälder och hade ett intresse av att fördjupa mig i föräldraskapet av hur det är att vara 

förälder till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

Min nyfikenhet växte omkring hur föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

har det i sina vardagsliv och hur de upplever hjälpen de får i samhället.  

Jag har under hela min studietid på Linneuniversitetet i Kalmar varit intresserad av funktionshinder 

och funktionsnedsättningar. Jag har försökt rikta min fokus på just funktionsnedsättningar, från första 

dagen jag började på universitetet. Ämnet för mig är inte okänt, även om undervisningen i sig inte har 

erbjudit så mycket funktionshinderundervisning.  

Min förhoppning med uppsatsen är att kunna föra kunskapen vidare och dela med mig av det jag 

kommer att lära mig av litteraturstudierna och det jag kommer att få ta del av i mina intervjuer med 

kuratorer och föräldrar till barn med NPF.  

Föräldrarnas upplevelse av hjälp och stöd från kuratorer och kuratorers beskrivning av vilken hjälp 

och vilket stöd föräldrarna får, hoppas jag kunna förmedla i uppsatsen på ett sätt som blivande 

socionomer ska kunna lära sig något av. Min förhoppning är att vi ska kunna vara förberedda på vad vi 

möter när vi kommer i kontakt med föräldrar till barn med NPF. 
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

Att bli föräldrar innebär en stor förändring för både kvinnan och mannen, vilket innebär 

drömmar och förhoppningar men även oro inför föräldraskapet. Det ansvarsfulla åtagandet 

gäller livet ut, att vara förälder till ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, 

(NPF), gäller samma sak fast på andra villkor. Det ställer särskilda krav på föräldrarna, 

förutom att föräldrarna måste anpassa sig efter den stora förändring i livet som det innebär, 

finns det även en mängd praktiska uppgifter i vardagen som måste lösas, vilket tar mycket tid 

och energi. De föräldrarna måste hela tiden arbeta aktivt för att få den hjälp och det stöd de 

behöver eftersom hjälpen inte självmant kommer till dem (Möller & Nyman 2003:152-153). 

Att ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär svårigheter som har sin grund i hur 

hjärnan arbetar och fungerar. Svårigheterna ger sig tillkänna under barndomen och påverkar 

individens vardag i betydande grad. Gemensamma drag är inlärningsproblem och svårigheter 

i det sociala samspelet, men det råder stora variationer när det gäller graden av störning och 

hur den kommer till uttryck (www.attention-riks.se/index. php/npf1).  

”Föräldrastöd- en vinst för alla Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i 

deras föräldraskap” SOU (2008:131) tar upp hur svårt det kan vara att vara förälder idag.  

För föräldrar som har barn med mer specifika behov behövs andra mer specialiserade insatser. 

Många föräldrar efterfrågar lättillgänglig information i form av hemsidor och 

telefonrådgivning, samt handfast stöd, i form av rådgivning från professionella.  

Att samhället tillhandahåller ett lättillgängligt stöd anpassat efter föräldrars behov, är en 

viktig garanti för att de barn som växer upp i vårt samhälle ska kunna få en så bra start i livet 

och en så god uppväxt som möjligt.  

Föräldrar som har barn med en funktionsnedsättning, känner förutom upplevelser och egna 

erfarenheter av olika situationer i vardagen en oro för framtiden i förhållande till barnets 

funktionsnedsättning. Föräldrar söker aktivt hjälp för att tillgodose behoven, eller också 

försöker de själva finna lösningar på problemen (Möller & Nyman 2003:203).  

Den första juli 2009 gjordes en lagändring i regeringens proposition: ” Stöd till personer som 

vårdar eller stödjer en närstående”. Ändringen i lagen syftar till att förtydliga att 

socialnämnden ska erbjuda de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, 

äldre eller som stödjer en person som har en funktionsnedsättning, stöd för att underlätta för 

den som vårdar eller stödjer en närstående (2008/09:82). 
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I artikel 13 på Socialstyrelsens sida, menar Carin Wallman som är anhörigkonsulent, att 

anhöriga SKA erbjudas stöd och att begreppet bör som tidigare var aktuellt numera inte ska 

användas. Begreppet ”ska” innebär att varken personer med funktionsnedsättning, 

långtidssjuka, eller äldre kan väljas bort. Enligt socialtjänstlagen 5 kap 10§, ska insatserna 

underlätta de anhörigas situation, fysiskt, psykiskt eller socialt. 2005 genomförde 

Riksförbundet Attention, som är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer, en livsvillkorundersökning som visade att 

föräldrar till barn med ADHD har klart lägre livskvalitet jämfört med lokalbefolkningen. 

Studien visade bland annat att 40 procent av föräldrarna hade behövt söka hjälp för egen del 

på grund av barnets svårigheter. I artikel 17, anser Mats Evertzon, att all personal som arbetar 

inom hälso, sjukvård och socialtjänst, som möter anhöriga bör ställa sig frågor som: Vilka 

behov och önskemål finns? Hur ser situationen ut? Vilken betydelse har vårt bemötande? 

(Socialstyrelsen, 2011, s. 20). 

Sociologen Yeheskel Hasenfeld myntade i början av 1980-talet begreppet Human Service 

organizations, på svenska människobehandlande organisationer. Hasenfeld menar att 

organisationens mål är komplexa, då de är vagt formulerade. (Hasenfeld 1983:1-3).  

En socialarbetares handlingsutrymme formas delvis av organisationen och dess uppdrag 

(Svensson, Johnsson & Lanemeets 2008:23-25). Författarna skriver vidare att man som 

socialarbetare har stor frihet i sitt arbete samtidigt som man är styrd av lagar, regler, 

överenskommelser och traditioner. Vidare menar Svensson et al (2008:16) att det gäller att 

hantera det utrymme som ges på bästa sätt.   

2008 genomfördes en enkätundersökning, till landets habiliteringschefer, som bland annat 

fick svara på frågor om hur verksamheterna hade utvärderat metoder och arbetssätt, som 

används för att upptäcka olika stödbehov. Det visade sig att alla svarade att de hade utvärderat 

arbetssätten och metoderna. Varför väljer då verksamheterna att använda olika metoder och 

arbetssätt? Det kan tyckas självklart att använda en mångfald av metoder och arbetssätt i en 

verksamhet som möter många människor med varierande individuella stödbehov. Mångfald 

ställer krav på kunskap och att metoder ska evidensbaseras. Vilka blir effekterna när olika 

metoder och arbetssätt kombineras? Är metoderna och arbetssätten verkligen effektiva för de 

barn som får del av en insats? (Socialstyrelsen, 2009, 126-176).  

 

På habiliteringsenheter arbetar kuratorer utifrån en habiliteringsplan, en plan som utgår från 

den enskildes egna mål, behov och intressen. Den bör omfatta olika behov som kan 

tillgodoses genom insatser från flera kompetensområden och genom flera verksamheter. Då 
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insatserna ges genom flera verksamheter bör det inom var och en av verksamheterna upprättas 

en plan över olika åtgärder, som med den enskildes eller vårdnadshavarens medgivande kan 

utväxlas mellan de verksamheter som ger habilitering och rehabilitering (Möller & Nyman 

2003:205).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med studien är att beskriva hur kuratorer arbetar med att hjälpa och stötta föräldrar som 

har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt att förstå hur föräldrarna 

upplever kuratorernas hjälp och stöd.  

 

Vilket stöd och vilken hjälp upplever föräldrarna att kuratorerna erbjudit dem?  

Hur upplevs hjälpen av föräldrarna?  

Hur beskriver kuratorerna sina arbetsuppgifter och sin arbetssituation? 

Hur arbetar kuratorerna med sina uppdrag för att göra sitt arbete hanterbart? 

Vilka konsekvenser får det för föräldrarna? 

 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs hur kuratorer arbetar med habiliteringsplaner. Jag kommer även att 

definiera följande begrepp: Funktionshinder och Funktionsnedsättning, ADHD, Autism och 

Aspergers syndrom. 

  

2.1 Kuratorer och habiliteringsplaner 
Habilitering innebär att ge den enskilde möjligheten att återvinna och utveckla 

funktionsförmåga och välbefinnande (Möller & Nyman, 2003:187). En av kuratorernas 

arbetsuppgifter, är den individuella habiliteringsplanen. 

I samarbete med barnet och föräldrarna, tillhandahåller habiliteringen habiliteringsplanen, 

utifrån barnets behov, förutsättningar och egna mål. 

Insatserna som barnet har behov av, ges på habiliteringen eller i barnets vardagsmiljö, 

individuellt eller i grupp, mestadels bestående av ett tvärprofessionellt team, bestående av 

kuratorer, läkare, arbetsterapeuter, psykologer, logopeder, sjukgymnaster, och 

specialpedagoger. Eftersom syftet med habiliteringsplanerna är att underlätta det dagliga livet 

för barnet och familjen, är det viktigt att planerna är utformade, så att möjlighet till 

uppföljning, utvärdering och förändringar kan ges (ibid, 2003:190-191). 
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För att kunna utföra sina habiliteringsplaner, behöver både organisationen, teamet och 

professionerna bland annat teorier, tekniker och metoder, som redskap (ibid:192). 

 
2.2 Funktionshinder och Funktionsnedsättning  
Funktionshinder och funktionsnedsättning är ett område fyllt av värderingar och 

föreställningar. Grundvärderingar specificeras för personer med funktionsnedsättning, vilka 

innefattar FN:s standardregler samt FN:s barnkonvention.  

Det övergripande målet är att människor med en funktionsnedsättning skall tillförsäkras full 

delaktighet och jämlikhet i samhället (Möller & Nyman, 2003:23).  

Begreppet funktionshinder definieras av Priestley (2003:32) som ett socialt fenomen som 

orsakas av sociala processer. Grönvik & Söder (2008:9) menar att alla människor tillhör ett 

kön, en klass, en form av etnicitet och har en ålder men funktionsnedsättning är inte något 

som alla har (ibid:9).  

 

2.3 ADHD är ett samlingsnamn som omfattar ADD och DAMP. ADD är ADHD utan 

hyperaktivitet med tyngdpunkt på uppmärksamhetsproblem. DAMP är ADHD i kombination 

med DCD (Developmental coordination disorder). DCD kännetecknas av stora 

motorikproblem och ibland perceptionsproblem.  

Personer med ADHD har ofta även andra neuropsykiatriska funktionshinder såsom Tourettes, 

Aspergers eller tvångssyndrom. Det är också vanligt med inlärningssvårigheter och läs-och 

skrivproblem (www.attention-riks.se/index.php/npf1)  

Hallerstedt, et al (2006:78) definierar ADHD som Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

som kännetecknas av bristande uppmärksamhet och koncentration, hyperaktivitet och/ eller 

bristande impulskontroll.  

 
2.4 Autism och Aspergers syndrom  
Autism kan definieras som svårigheter med socialt samspel, kommunikationer och inlevelse. 

De flesta som har autism har också en utvecklingsstörning. Graden av utvecklingsstörning 

varierar. Om en autistisk person har normal begåvning brukar man kalla det högfungerande 

autism. De personerna får ofta diagnosen aspergers syndrom. Det är även vanligt med 

epilepsi, syn och hörselskador, tics och sömnsvårigheter (www.autism.se/content1.asp).  

Aspergers syndrom hör till spektrat inom autism fast utan begåvningshandikapp.  

De problem som personer med aspergers har är det sociala samspelet till andra människor. 

Socialt umgänge är för många en påfrestande ansträngning som kräver stor anpassning. Andra 

typiska drag är specialintressen, annorlunda språkhantering och svårigheter med snabba 
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förändringar. Många med aspergers har en tendens att utveckla psykiatriska symtom, såsom 

ångest, tvångstankar, depressioner eller fobier (www.attention-riks.se/index.php/npf1).  

 

3. Teoretiska perspektiv 
Jag kommer här att beskriva Malcolm Paynes (2005; 2006; 2009;) teori om professionellt 

socialt arbete och dess processer, samt Michael Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkraten 

(street-level bureaucrat). Jag har även valt att använda mig av Svensson, Johnsson & 

Laanemets: handlingsutrymme, utmaningar i socialt arbete (2008). 

Paynes (2005; 2006; 2009;) och Lipskys teori (1980), kommer jag att använda mig av när jag 

analyserar det insamlade materialet. Jag har därför valt att analysera materialet med hjälp av 

Paynes teori om professionellt socialt arbete och dess processer, för att skapa förståelse för 

hur kuratorer arbetar i organisationen och hur föräldrar till barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar upplever hjälpen och stödet som kuratorerna utför. För att förstå hur 

kuratorerna arbetar har jag använt mig av Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater. Paynes liksom 

Lipskys teorier är väldigt omfattande, så därför har jag valt att endast använda de delar som 

jag anser varit relevanta. Lipskys (1980) och Svensson, Johnsson & Laanemets teori, (2008) 

har jag använt för att förstå mina resultat och i min analys tydliggör jag på olika sätt hur 

kuratorer beskriver sitt arbete och hur de använder sitt handlingsutrymme. Paynes teori har 

jag använt för att förstå hur föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

upplever hjälpen och stödet som kuratorerna utför. Paynes teori har också använts för att 

förstå hur kuratorer arbetar med att hjälpa och stödja föräldrar som har barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

slutligen har jag valt att tillföra en diskussion om diagnostik, funktioner och dess 

konsekvenser.  

 

3.1 Professionellt socialt arbete och dess processer  
Malcolm Payne (2005:23-24) menar att människor konstruerar det sociala arbetet utifrån sina 

krav och förväntningar. Payne menar vidare att det är en cirkulär process där socialtjänst, 

socialarbetare och klient ömsesidigt påverkar varandra. Individer bidrar till skapandet av 

sociala innebörder inom ramen för olika samhällens sociala struktur (ibid:23-24,30).  

Den sociala verkligheten, består av social kunskap, som styr våra handlingar och att alla har 

olika uppfattningar om denna verklighet. (ibid:29)  

Payne menar att Klientskapet är en process, då människor blir, agerar som och slutar vara 

klienter i det sociala arbetet, med andra ord en serie interaktioner mellan socialarbetare och 
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klient (2005:45-47; 2009:158;). Payne menar också att den sociala processen även inkluderar 

uppskattning, interventioner och utvärderingar. Vidare menar Payne att socialt arbete används 

som en helhet när det gäller individer, grupper eller samhället. Det är en kontakt mellan det 

sociala arbetets praktik och klienterna som försöker få hjälp (2009:159-161).  

Payne (2009) har delat in socialt arbete i tre steg av processer. Med detta menar han att i den 

första processen ska den professionella först improvisera förhållandet med klienten och göra 

honom/henne villig att samarbeta, för att kunna arbeta med mer emotionella svåra områden 

senare. Den andra processen tar komplexiteten med i beräkningen mellan olika aspekter av 

situationer vi har att göra med. Alla ska lita på att den professionella ska ge förmåner till dem, 

men en del människor vill att vi ska bevisa det innan de släpper in oss på mera komplexa 

delar av sina problem. Den tredje processen tillåter den professionella att samverka med 

teori/praktik och praktisera med teorin på ett kritiskt sätt. När vår samling ”görande” fortsätter 

ser vi fler och fler aspekter till förklaringarna som tillåter oss att kritisera våra tidigare 

förklaringar och sammanföra dem till ny information. Denna förklaring blir en process, det 

vill säga att göra mening från vad vi ser och deltar i, inte härleda fastställandet från 

information om klienten och sedan agera. (ibid:167) 

  
3.2 Gräsrotsbyråkraten 
Yrkespersoner som är offentligt anställda och som i sitt arbete har kontakt med medborgare 

och som har ett handlingsutrymme i sitt arbete, kallas enligt Lipsky (1980) för street-level 

bureaucrats, vars svenska översättning är gräsrotsbyråkrater, gatubyråkrater och 

frontlinjebyråkrater. 

Jag kommer att använda mig av begreppet gräsrotsbyråkrater. Gräsrotsbyråkraten är den som 

befinner sig ”mitt i” frontlinjen av organisationen och arbetar närmast klienterna. 

Gräsrotsbyråkraten, träffar i sitt dagliga arbete människor och i mötet med dessa människor 

har gräsrotsbyråkraten ett stort handlingsutrymme. Egna värderingar och tolkningar kan då 

styra när de exempelvis ska bestämma utformning och kvalitet av arbetet. Lipsky (1980) 

menar att organisationerna är styrda genom lagar och högre chefer men att det är 

gräsrotsbyråkraten som utformar politiken inom sitt verksamhetsområde. 

Gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme aktualiseras och blir användbart eftersom att lagarna 

de har att arbeta utifrån är vaga, som gör att gräsrotsbyråkraten själv gör en tolkning av dem. 

Människor som gräsrotsbyråkraten arbetar med är alla unika och inte så förutsägbara, i sin tur 

kan inte arbetet som gräsrotsbyråkraten utför fokusera på en stelbent styrning (Lipsky, 

1980:3-4, 54-56). 
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3.3 Handlingsutrymme 

Socialt arbete sker i möten mellan människor, där både socialarbetare och klient påverkas av 

mötet. Att vara socialarbetare innebär att kommunicera, bedöma, stärka människor, hjälpa 

människor, ge service, samarbeta och leda förändringsprocesser (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008:15,56).  

Svensson et al (2008) menar att en socialarbetares handlingsutrymme delvis formas av 

organisationen och dess uppdrag. Författarna skriver vidare att man som socialarbetare har 

stor frihet i sitt arbete samtidigt som man är styrd av lagar, regler, överenskommelser och 

traditioner. Det gäller att hantera det utrymme som ges på bästa sätt och naturligtvis utnyttjas 

detta handlingsutrymme på många olika sätt beroende på vilka erfarenheter personerna har. 

Handlingsutrymmet ger socialarbetaren en valmöjlighet anser författarna. Å ena sidan har 

socialarbetaren uppdrag att ta hänsyn till och å andra sidan ska socialarbetaren även ta hänsyn 

till klientens behov. Socialarbetaren måste då föra samman uppdrag och behov (2008:23-25). 

   

Professioner på habiliteringsenheter har bland annat till uppgift att informera föräldrar om 

konsekvenser om barnets funktionsnedsättning. Efter att föräldrarna har fått diagnosbeskedet 

för sitt barn är det viktigt att kuratorer samtalar med föräldrarna och finns där som ett stöd. 

Det är då av vikt att stärka människors band och finnas där för dem, att prata om barnets 

funktionsnedsättning, vad det innebär och hur föräldrarna ska gå tillväga, för att barnet och 

föräldrarna ska få det så bra som möjligt i sin vardagssituation (Payne 2009:). 

Payne anser att föräldrars behov är viktigt att ta hänsyn till, oberoende av tid och plats.  

Att vara flexibel är ett begrepp som används allt oftare i dagens samhälle. Det innebär då för 

kuratorerna att använda sitt handlingsutrymme, utan att vara helt styrd av lagar och regler. En 

social situation erbjuder alltid en möjlighet till flexibilitet och att ta förändringar (Payne 

2006:45-47). Möller & Nyman (2003:202-203) beskriver föräldrars reaktioner på 

konsekvenser av barnets funktionsnedsättningar som individuella. De menar att det beror på 

hur man uppfattar situationen, hur man försöker hantera situationen, vilka resurser man har, 

som tillexempel känsla av sammanhang, samt hur familjen fungerar. På familjenivå, anser 

Möller & Nyman (2003:202-203), att det kan handla om kommunikation och sammanhållning 

i familjen, samt om familjens kontakter med det omgivande samhället.  

Möller & Nyman (2003:202) menar att funktionshindret får ett ansikte, då mötet med det 

enskilda barnet sker och dess livsvillkor. Vidare menar Möller & Nyman (2003:202) att 

behov och problem är unika hos varje individ. Men behoven kan vara generella och 

gemensamma i allmänhet, i förhållande till situationen (ibid: 2003:202).  
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Barnets behov kan också vara riktade mot samhället och omgivningen runt dem, för att 

barnets delaktighet skall kunna tillgodoses. Föräldrarna kan ha ett eget behov av att hantera 

och förstå situationen.  

Det finns en del outtalade behov som uppkommer med funktionshindret och dess 

konsekvenser. Det handlar till stor del om upplevelser som föräldrarna upplevt i 

vardagssituationer. En del föräldrar söker med ljus och lykta i samhället efter lösningar på 

problemen, medan andra föräldrar inte gör så mycket, utan förväntar sig att samhället ska lösa 

allt. Det är väldigt individuellt hur man som förälder hanterar situationen (Möller & Nyman 

2003:203). 

 

4. Tidigare Forskning  
Nedan beskrivs den tidigare forskning som jag anser har varit relevant för det aktuella 

studieområdet. Den tidigare forskningen kommer således att användas för att analysera det 

empiriska materialet då den på ett tydligt sätt visar föräldrars upplevelse av stöd, samt 

innebörden av att vara professionell stödjare. Kapitlet avslutas med en kortare 

sammanfattning av den tidigare forskning som presenterats.  

  

4.1 Stöd till familjer som har barn med funktionsnedsättning 

Nu i juli 2012 har en alldeles färsk handbok publicerats på socialstyrelsens sida: 

”rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser”.  

LSS- lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en rättighetslag som ska 

garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de 

får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken 

service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.  

Att vara förälder till ett barn som har en funktionsnedsättning, kan vara nog så betungande 

och innebära en tid av oro och sömnlösa nätter för föräldrarna.  

Barn med funktionsnedsättning är i behov av föräldrastöd, under längre tid än jämnåriga och i 

flera situationer. För att barnet ska utvecklas, innebär det för föräldrarna att se till så att barnet 

får de insatser som han/hon behöver.  

Det är vanligt att föräldrar efterfrågar samtalsstöd, när det gäller deras livssituation. Det stödet 

kan tillgodoses med professionellt stöd. Det kan även vara så att stödet kan tillgodoses för 

föräldern, genom exempelvis föräldragrupper, där alla lever i en liknande situation. LSS-

insatserna kan ses som ett förebyggande stöd, som gör att föräldrar orkar med sitt 
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föräldraskap. Avlösning är ett exempel på insats som kan verka förebyggande för föräldrarna, 

då de kan få utrymme och möjlighet att tillbringa tid med barnets syskon och egna intressen.  

Insatserna i LSS måste vara flexibla och utgå från barnets, föräldrarnas och syskons behov 

(2012:49-52).  

 

Philip Whitakers studie från Storbritannien (2002) ” Supporting families of preschool children 

with autism, what parents wants and what helps” visar att föräldrar till förskolebarn med 

autism överlag är nöjda med stödet de fått efter att barnet fått diagnosen autism, aspergers 

syndrom eller autismspektrumstörning. Whitaker har haft sitt fokus på diagnosprocessen, då 

föräldrarna haft möjlighet att reflektera tillbaka på den. Föräldrarna värdesatte följande högst: 

stödet att förstå barnets svårigheter och behov, praktiska strategier för att hantera barnets 

språk samt barnets engagemang i interaktiva lekar (ibid:411-412).  

De föräldrar som var mest missnöjda med diagnosprocessen var de föräldrar som fått 

diagnosen på sitt barn av pediatriken. Föräldrarna upplevde tidsbrist och att personalen där 

inte lyssnade till föräldrarnas behov denna kritiska period.  

Alla föräldrar som deltagit i undersökningen menar att de förstår sina barn bättre nu och kan 

hantera några av deras behov bra (ibid:413-415).  

 

4.2 Föräldrars och professionellas upplevelser av stöd  

Lindblad (2006) har studerat individers erfarenheter och upplevelser av stöd. Studien är 

indelad i fyra delstudier. Målgrupperna var föräldrar till barn med funktionsnedsättning och 

professionella stödjare.  

Studien genomfördes med narrativa (berättande) intervjuer. Lindblad (2006) studerade i den 

första delstudien tio föräldrar, vad det innebär att vara förälder till barn med 

funktionsnedsättning (ibid:5). 

Resultatet av studien visade att upptäckten av barnets funktionsnedsättning var ett skede i 

livet som innebar omvärdering av föräldraskapet.  

Det svåra för föräldrarna var andras syn på barnet, som mindre värt än ett friskt barn, andras 

uppskattning av barnet stärker föräldrarna.  

Många föräldrar menade att brist på professionellt stöd, ledde till en kamp emot de 

professionella, för att skydda sin och barnets värdighet och för att kräva det stöd som de och 

barnet behöver. De professionella har en personlig värdegrund, som är integrerat i att stödja 

familjen och förbättra familjens situation (ibid:46).  
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Larsson (2007) har i sin rapport ”Man blir så glad när det går framåt” intervjuat 21 föräldrar 

till barn med funktionshinder. Av studiens resultat framgår det att familjers liv påverkas på 

flera olika sätt av barnets funktionshinder. Insatserna och stödet som familjerna fick visade 

sig vara betydelsefulla för familjernas vardagsliv. 

Det framkom även att föräldrar upplevde en brist på information och ville ha en tydligare och 

mer lättillgänglig information om de insatser som finns. Likaså önskades en bättre 

samordning av insatserna, samt en koordinator att vända sig till med sina frågor.  

Vidare framgick det av studien att föräldrar riskerar få olika beslut beroende på vart de bor.  

Det framkom även i studien att insatser inte kunde verkställas, på grund av att rätt person inte 

kunde rekryteras (ibid:35-38). Larsson hävdar därmed att kravet på likabehandling inte blivit 

uppfyllt.  

Studien visar att föräldrar till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder har 

svårt att hitta insatser till barnen/ungdomarna samt att det är svårt att motivera ungdomarna 

till att acceptera en insats, vilket innebär att föräldrarna inte kan få den avlastning och stöd 

som de vill och har behov av. (ibid:5)  

 
4.3 Föräldrars upplevelser av service på habiliteringar  

Torp-Pedersen (2007) har i sin rapport ”Habilitering av barn i ett familjecentrerat perspektiv” 

undersökt hur föräldrar upplever servicen på habiliteringen. Chefer på 10 habiliteringsenheter 

kontaktades varav semistrukturerade individuella intervjuer med föräldrar till barn med 

fysiska och/eller neuropsykiatriska funktionshinder utfördes. Studien visar att familjen har 

behov av hjälp och service från professionella och organisationer, då det är svårt för 

föräldrarna att tillgodose barnens behov. Torp-Pedersen belyser, vilka faktorer som har störst 

betydelse för att familjen upplever servicen som helhetsorienterad, samt att förstå varför detta 

är viktigt för familjen. Föräldrarnas upplevelser av servicen på habiliteringen, har visat att 

habiliteringsplaneringen, har en struktur och ett innehåll som ger en god möjlighet att 

tillgodose familjens behov för en helhetsorienterad service, det vill säga servicen täcker 

familjens behov.  

Om de professionella inte bara ser utan även förnimmar familjens behov är sannolikheten 

större att familjen upplever servicen som helhetsorienterad. Möjligheten för den enskilde att 

uppnå ett självständigt och meningsfullt liv, blir större, när den professionella hjälparen har 

förmåga att se den enskildes behov. Studien visar att föräldrarna har ett eget inflytande, 

flexibiliteten och samarbetet mellan personalen är bra, likaså allmän information. Föräldrarna 

känner sig trygga med den personliga kontakten de har med personalen. Överlag är de nöjda 
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med hjälpen barnet får och helheten i servicen. Undersökningen visar också att föräldrarna 

känner sig missnöjda med kontakten med enskilda personer i personalen, då de anser att 

kommunikationen brister. Vidare tycker föräldrarna att de får för mycket information om 

barnets funktionshinder, vilket leder till frustration hos föräldrarna. Föräldrarna är även 

missnöjda med föräldragrupperna då de inte matchar barnets funktionshinder. Föräldrarna 

påstår sig sakna pappagrupper. 

Föräldrarna menar att alla i organisationen skall arbeta efter samma mål och se alla barns 

behov och att personalen skall vara uppmärksamma på alla familjemedlemmars behov.  

 
4.4 Professioner, habiliteringsplaner, metoder och arbetssätt 

Bohlins (2009) studie ”Habilitering i Fokus- en människobehandlande organisation och dess 

utmaningar” har sin utgångspunkt i hur den människobehandlande organisationen, 

habiliteringen, med hur dess professioner tenderar att agera när de möter sina klienter. Bohlin 

(2009) beskriver yrkesverksamma inom barnhabiliteringar, deras arbete och 

behandlingsmetoder som används Bohlin (ibid:21). Resultatet av studien visar att de 

yrkesverksamma professionerna känner sig begränsade av habiliteringsplanerna. 

Professionerna tycker det är bra med habiliteringsplaner men anser att habiliteringsplanerna 

kommer att ta överhanden. Bra utredningsarbete underlättas om man arbetar mer strukturerat 

menar professionerna men leder å andra sidan till att det som föräldrarna vill ha hjälp med 

istället drunknar i pappersexercis. Professionerna känner sig styrda av habiliteringsplanerna. 

Många av professionerna känner att de vill göra mer för föräldrarna men tiden räcker inte till.  

Professionerna anser även att habiliteringsarbetet är svårt, då ”habiliterandet” inte ger någon 

tydlig bild av vad som ska göras. Professionerna menar att det är svårt för dem att veta vilka 

metoder som ska användas, samt hur de ska göra ett bra arbete (ibid:233-234).  

 

4.5 Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Den tidigare forskningen jag beskrivit ovan handlar om hur det är att vara förälder till barn 

med funktionsnedsättning, föräldrars erfarenheter och upplevelser av stöd, upplevelser av 

behoven efter barnet fått sin diagnos och erfarenheter av att vara professionell stödjare.  

Whitakers (2002) studie har sitt fokus på diagnosprocessen, som föräldrarna har haft 

möjlighet att reflektera tillbaka till. Under diagnosprocessen upplevde dock föräldrarna 

tidsbrist och att personalen där inte lyssnade till föräldrarnas behov denna kritiska period.  

Lindblad (2006) utgick från att studera både föräldrars och professionellas upplevelser av 

stöd. Studien visade att föräldrarna omvärderade föräldraskapet vid upptäckten av barnets 
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funktionsnedsättning. Föräldrarna menade att brist på professionellt stöd, ledde till en kamp 

emot de professionella. Larssons (2007) studie visade att familjers liv påverkas på flera olika 

sätt av barnets funktionshinder. Insatserna och stödet som föräldrarna fick var bra för 

familjernas vardagliga liv. Dock menade föräldrarna att de ville ha en tydligare och mer 

lättillgänglig information om de insatser som finns. Likaså önskades en bättre samordning av 

insatserna, samt en koordinator att vända sig till med sina frågor. Torp-Pedersen (2007) 

undersökte i sin studie hur föräldrar upplever servicen på habiliteringen. Studien visar att 

familjen har behov av hjälp och service från professionella och organisationer, då det är svårt 

för föräldrarna att tillgodose barnens behov. Vidare visar studien att föräldrarna har ett eget 

inflytande, flexibiliteten och samarbetet mellan personalen är bra, likaså allmän information. 

Föräldrarna känner sig trygga med den personliga kontakten de har med personalen. De är 

nöjda med hjälpen barnet får och helheten i servicen. Dock visar Torp-Pedersens (2007) 

studie att föräldrarna anser att kommunikationen med enskilda personer brister och att de i sin 

tur får för mycket information om barnets funktionshinder. Annat som framkom i Torp-

Pedersens (2007) studie var att föräldrarna var missnöjda med föräldragrupperna och att de 

saknar pappagrupper. Bohlins (2009) studie har sitt fokus på habiliteringen, hur professioner 

tenderar att agera när de möter sina klienter. Studien visar att professioner känner sig 

begränsade av habiliteringsplanerna, då de känner sig styrda av dem. 

 

Lindblad (2006),Whitaker (2002), Larsson (2007), Bohlin (2009), och Torp-Pedersen (2007), 

som jag presenterat kommer jag att använda mig av i min analys när jag studerar hur kuratorer 

arbetar med föräldrar som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt hur 

föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever hjälpen som 

kuratorerna utför.  

 

5. Forskningsdesign  
I följande avsnitt presenteras uppsatsens metod, samt val av överväganden som gjorts.  

Jag kommer nedan beskriva den forskningsdesign jag har valt att utgå ifrån. Här behandlar jag 

etiska överväganden, metodval, urval, tillvägagångssätt, samtalsintervju, bearbetning och 

analysförfarande, samt reliabilitet och validitet.  

 

5.1 Etiska överväganden  

Dessa forskningsetiska principer har inte enbart använts under intervjuarbetet, utan har funnits 

med under hela mitt arbete med denna studie. Redan från dagen då jag började min planering, 
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till analys och diskussionsavsnittet. Jag har utgått från de fyra huvudkrav som vetenskapsrådet 

har sammanställt i forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002).Dessa krav innefattar informationskravet samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Den enskilda individen har rätt till skydd mot 

obefogad insyn vad exempelvis anbelangar deras liv. Detta kallas individsskyddskravet 

(Vetenskapsrådet 2002:5). Att vända sig till föräldrar, som befinner sig i en utsatt situation 

kan öka känslan av utsatthet. Jag har i min studie även valt att intervjua professioner där 

känslan av utsatthet kan undgås. Men genom att belysa mitt syfte: att beskriva professioners 

arbete med föräldrar som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får jag ta del 

av föräldrarnas värdefulla upplevelser också. Jag delgav deltagarna information redan vid 

första telefonkontakten, detta kallas för informationskravet. Deltagarna fick reda på studiens 

syfte och att samma information gavs även vid intervjuns start. Jag har även talat om för 

deltagarna att detta är en uppsats som jag skriver i samband med min utbildning. Med 

samtyckeskravet menas att forskaren alltid måste inhämta samtycke ifrån respondenterna. 

Detta innebär att ett deltagande alltid skall vara frivilligt. Deltagarna gav sitt samtycke innan 

tid för intervjuer bokades. Konfidentialitetskravet betonar att uppgifter om respondenterna ska 

hanteras på ett sådant sätt att de inte riskerar att komma till andras kännedom, som forskare 

har man ett etiskt ansvar gentemot de som deltar i studien. Respondenterna skall alltid 

garanteras anonymitet. Deltagarna informerades om anonymitet innan intervjuerna 

påbörjades. I analys och resultat har jag valt att inte nämna föräldrar och kuratorer vid namn. 

Med detta sagt har Konfidentialitetskravet uppfyllts. Nyttjandekravet innebär att information 

och uppgifter som framkommer under studien endast får användas i forskningssyfte. Det är 

med andra ord inte tillåtet att använda något som framkommit under intervjun i icke-

vetenskapliga sammanhang. Efter intervjuernas genomförande har jag noga övervägt om den 

information som framkommit kan skada respondenterna på något vis. Det är osannolikt att 

den information som framkommit kan skada respondenterna. Jag skyddar respondenternas 

identitet genom att deras namn inte nämns i studien. Transkriberingarna och ljudupptagningar 

förvaras på en skyddad plats. Det är ytterst osannolikt att informationen kan härledas till en 

enskild respondent. Viktigt att påpeka är att det endast varit sammanlagt sju intervjuer i 

undersökningskommunerna, vilket medför en minimal risk att informationen kan härledas till 

en enskild respondent. I enlighet med informationskravet så har respondenterna informerats 

om denna risk före intervjuernas genomförande. Informationskravet är uppfyllt genom att 

samtliga respondenter har fått en kortfattad information då de blev tillfrågade om de ville 

delta i intervjun. Informationen innefattade syftet med studien samt hur denna kommer att 
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genomföras. Intervjuerna inleddes med en djupare information samt möjlighet att ställa frågor 

kring studien.  

  

5.2 Metodval  
Jag har varit intresserad av hur människor resonerar, reagerar och målet har varit att förstå och 

hitta varierade mönster vilket gjort att jag valt en kvalitativ metod (Trost 1997:15-16).  

Även när komplexa fenomen ska undersökas, som exempelvis människors erfarenheter och 

upp fattningar så är det lämpligaste verktyget kvalitativ intervju (Denscombe 2009: 232-233). 

 Vid en kvalitativ ansats intresserar sig forskaren för samt försöker förstå området ur den 

intervjuades perspektiv. Kvalitativa undersökningar görs för att skapa en grund för 

fullständiga uppfattningar om det fenomen som studeras (Holme, Solvang, 2008:101).  

Ambitionen i studien har varit att förstå hur föräldrar till barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar upplever hjälpen och stödet som kuratorerna utför samt att ”fånga” 

kuratorers beskrivningar av hur de arbetar med att hjälpa och stödja föräldrar.  

 
5.3 Urval  
Sju intervjuer har genomförts, med fyra kuratorer och tre föräldrar. Urvalsgruppen har bestått 

av kuratorer på habiliteringsenheter och föräldrar till barn med NPF. För att finna informanter 

har jag använt mig av internet. I studien har jag valt att använda mig av ett subjektivt urval 

samt ett bekvämlighetsurval. Ett subjektivt urval innebär att urvalsgruppen handplockas för 

att passa undersökningen (Denscombe 2009:37). Bekvämlighetsurval innebär att man väljer 

de som är lättast att få tag på. ( ibid:39).  

 

5.4 Tillvägagångssätt  
Tanken med min studie var från början att enbart intervjua kuratorer på olika 

habiliteringsenheter, men då hade jag fått utöka mitt geografiska avstånd, vilket jag med stor 

sannolikhet inte hade hunnit med tanke på tiden. Efter en del avvägningar bestämde jag mig 

för att ta kontakt med föräldrar som har barn med NPF. Anledningen till mitt val berodde till 

stor del på att jag kunde få en beskrivning ur både kuratorers och föräldrars synvinkel. I mitt 

fall valde jag att kontakta tre olika habiliteringsenheter, fyra kuratorer och fyra föräldrar. Två 

av kuratorerna arbetade på samma habiliteringsenhet och två kuratorer arbetade på två andra 

habiliteringsenheter. Två föräldrar från en intresseförening, Attention, som finns för barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras föräldrar samt två föräldrar från en annan 

intresseförening, nämligen Autism & Aspergerföreningen. 
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Samtliga åtta informanter ringdes upp för tidsbokning. Alla svarade inte genast, utan jag fick 

lämna meddelande på telefonsvarare. Fyra av informanterna fick jag tag i direkt och samtliga 

tackade ja till en intervju. Informanterna informerades då om syftet med studien. De andra 

fyra informanterna ringde upp någon dag respektive tre dagar senare, efter att jag lämnat 

meddelande på telefonsvararen, de fick samma information som de andra informanterna fått, 

det vill säga syftet med studien. Därefter bokades intervjuer in även där. Dock så får jag ett 

bortfall i min studie då en av föräldrarna ringer återbud på grund av förhinder. Jag konstaterar 

snabbt att jag inte hinner få tag på ytterligare en informant med tanke på tiden. Sju stycken 

informanter är relevant att hinna, med hänsyn till tiden som är begränsad till tio veckor.   

Det kanske hade varit lämpligare att skicka ut ett informationsbrev till informanterna, så att de 

hade haft möjlighet att fundera på erbjudandet men på grund av tidsbrist fanns ingen 

möjlighet till det.  

Att intervjua både kuratorer och föräldrar ser jag endast som positivt då jag anser att 

trovärdigheten i min undersökning ökar, genom att jag belyser syftet med min studie med två 

helt olika målgrupper, som ger sin bild av hur det är att arbeta med att hjälpa och stödja 

föräldrar, samt hur hjälpen och stödet upplevs. Nackdelen torde vara att jag har för få 

informanter i respektive målgrupp, vilket begränsar min undersökning. Med tanke på tiden 

man har för att genomföra en undersökning på denna nivå, så är det inte relevant att hinna 

med att göra fler än åtta intervjuer.  

Att intervjua på olika habiliteringsenheter, ger också en bild av hur arbetet kan se ut på olika 

habiliteringsenheter. Detta ansågs nödvändigt för att få utförliga och varierande intervjusvar. 

Internet användes som en källa för att hitta kontaktuppgifter till samtliga informanter utom två 

som kontaktades via en bekant. Detta bekvämlighetsurval valdes på grund av att min tid med 

uppsatsen är begränsad och jag ansåg att det var det mest fördelaktiga alternativet. 

Min medvetenhet finns om att tillvägagångssättet att finna de sista intervjupersonerna inte är 

det bästa alternativet, på grund av att bekvämlighet inte rättfärdigar att man inkluderar 

människor eller företeelser i urvalet. Men inom ramen för denna uppsats ansåg jag det vara 

försvarbart att göra på det sättet, då problematiken kan belysas och syftet med uppsatsen, via 

mina intervjupersoners berättelser, samt att jag av dessa speciella skäl anser att studieobjektet 

hänger samman med ämnet för studien. Dock finns medvetenheten om att föräldrar som är 

medlemmar i organisationer även ”representerar sin organisation”, till skillnad från föräldrar 

som inte är medlemmar i någon organisation, som då endast representerar sig själv. 

 

5.5 Samtalsintervjun  
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Inför intervjuerna skapades en intervjuguide som använts vid alla intervjutillfällena med 

utgångspunkt att den skall vara ett bra underlag för givande diskussioner kring ämnet.  

När frågorna till intervjuguiden formulerades fanns funderingar kring hur frågorna var 

formulerade, likaså har informanterna fått möjlighet att själva välja i vilken miljö de vill att 

intervjun ska ske (Denscombe 2009:244). Jag hade en del reflektioner inför intervjuerna, 

bland annat om hur jag som intervjuare skulle komma att påverka situationen och svaren som 

informanterna delgav, samt hur etnicitet, ålder och kön påverkade insamlandet av data. 

(ibid:246).  

Samtliga föräldrar som intervjuades kom från föräldraorganisationer, vilket med stor 

sannolikhet kommer påverka studiens resultat, då de företräder ”organisationer”, dock 

frivilligorganisationer men det utesluter inte att de föräldrarna både påverkar och påverkas av 

varandra, samt representerar organisationens ståndpunkter. ”ståndpunkterna” som 

organisationerna/föreningarna har, är något som alla föräldrar vill leva upp till och då är 

risken stor att de föräldrarna uttrycker liknande ”problem”, till skillnad från en förälder som 

inte är medlem i någon organisation eller förening. 

Intervjuerna som genomförts har alla pågått cirka 50 minuter. Informanterna fick vid 

intervjuns början information om studien samt dess syfte. Intervjuerna inleddes med enklare 

frågor för att få informanten att känna sig avslappnad. Vid alla intervjuer användes 

bandspelare, vilket godkändes av informanterna.  

Bandinspelningar beskriver informanternas tolkning och upplevelse och minskar därmed att 

det är forskarens sammanfattningar som speglar materialet. Bandinspelning bidrar till att 

information som delges under intervjun inte faller bort. Annars finns en risk att information 

som vid intervjutillfället inte anses ha relevans lätt faller bort om enbart anteckningar används 

(ibid:173). Nackdelen med bandinspelning kan dock vara att den intervjuade till en början 

känner sig hämmad av bandinspelningen, samt att bandinspelningen bara ”fångar in” det 

talade ordet och missar den icke-verbala kommunikationen och andra faktorer i kontexten 

(ibid:259). Semistrukturerade intervjuer valdes med dessa sju informanter. De intervjuade 

gavs då möjlighet att tala mer utförligt om de ämnen jag tog upp. Eftersom svaren var öppna 

kunde de intervjuade utveckla sina idéer och synpunkter. (Denscombe 2009:235).  

Den semistrukturerade intervjun kännetecknades av att jag som intervjuare bestämde vilka 

områden som skulle behandlas, likaså valet av frågor och vilket omfång olika områden fick, 

vilket bidrog till att jag som intervjuare till stor del styrde informanterna i de svar han eller 

hon gav (Robson 2002:276). Forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, det vill säga 

ett samtal mellan två parter om ett tema av ett ömsesidigt intresse (Kvale 1997:136). Det är då 
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viktigt att tillge informanterna trygghet och det krävs även att intervjuaren bygger upp en bra 

stämning anser Kvale (1997:118).  

Jag hade också möjlighet att i de kvalitativa intervjuerna försäkra mig om att svaren var 

korrekt tolkade av mig, genom att jag kunde styra intervjun och ställa följdfrågor. En annan 

möjlighet som fanns var att jag kunde använda min flexibilitet i intervjuerna jag utförde. Det 

ökade tillförlitligheten i svaren. På grund av att examensarbetet var tidsbegränsad har 

möjlighet dock inte funnits att följa upp intervjuerna och komplettera med ytterligare frågor.  

Intervjuerna gav en möjlighet att beskriva kuratorernas arbete med att hjälpa och stödja 

föräldrar på barn och ungdomshabiliteringen (BUH) och få fram en beskrivning av deras 

arbete och likaså få en beskrivning av hur föräldrar upplever kuratorers arbete med att hjälpa 

och stödja.  

Några av informanterna som deltog i studien var personligt involverade, då de berättade öppet 

om livet med sina barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Funderingar jag hade i 

åtanke var ifall kontexten och språkbruket påverkade svaren informanterna delgav mig.  

 

5.6 Bearbetning  
Efter insamlandet av data transkriberades alla intervjuer, genom att noggrant strukturera upp 

och bearbeta dem, (Patel & Davidson, 2003:119) för att sedan analyseras utifrån tidigare 

forskning samt den teorin som presenterats. Inga tekniska problem uppstod under intervjuerna 

vilket bidrog till att alla inspelningar var av god kvalité.  

 
5.7 Analysförfarandet  
Det empiriska materialet skrevs ner och lästes igenom noggrant. Därefter skrev jag ner det 

ytterligare en gång, för att kodningen av materialet skulle bli enklare att genomföra. 

Medvetenheten om vad min förförståelse kan ha för påverkan på det som uppmärksammats 

har funnits med under hela studien. Jag har kodat och tematiserat materialet och jämfört det 

med den tidigare forskningen samt den teoretiska tolkningsramen. Anteckningar och 

inspelningar som använts i min studie har jag satt i ordning och kodat med färger för att 

lättare kunna tolka materialet (Holme & Solvang 1997:196). När det gäller analysen av denna 

studie har jag valt att tematisera intervjuerna, utifrån teman, vilka valdes med hänsyn till 

frågeställningarna. De teman som använts är: Föräldrarnas upplevelser av stöd och hjälp, Vad 

föräldrar anser om information, önskemål och behov, Bekräftelse, Kuratorernas beskrivningar 

av insatser metoder och arbetssätt samt habiliteringsplaner.  

Därefter skapades underrubriker, för att förtydliga strukturen. Jag har även använt mig av det 

teoretiska ramverket samt den tidigare forskningen på fältet.  
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Jag kommer att använda fiktiva namn på informanterna, som K1, K2, K3,K4 samt F1, F2, F3. 

Då det empiriska materialet har två olika målgrupper, det vill säga kuratorer och föräldrar, har 

hänsyn tagits till det genom att jag haft ett kritiskt förhållningssätt till det som sagts när jag 

gjort intervjuerna.  

 

5.8 Reliabilitet och Validitet  
Med reliabilitet menas om forskaren mäter det som skall mätas. Begreppen validitet och 

reliabilitet anses inte alltid tillämpbara vid val av kvalitativ metod, då dessa vanligtvis kopplas 

till en kvantitativ metod (Jacobsson 2008:165). Robson (2002:168,176) menar att det inte är 

möjligt att tala om validitet och reliabilitet vid användning av kvalitativa metoder på samma 

sätt som vid kvantitativa metoder. Det kan uppstå problem kring att intervjuaren som person 

påverkar intervjun och respondentens svar.  

Forskningens trovärdighet och kvalité är av stor vikt att diskutera, då vissa forskare menar att 

validitet och reliabilitet inte blir applicerbart i studier med en kvalitativ metod (ibid:165). 

Denscombe (2009:378) menar att validitet är viktigt i kvalitativ metod, då detta hänvisar till 

noggrannheten i data. Likaså handlar det om lämpligheten angående den forskningsfråga som  

undersöks. Vidare anser Denscombe att reliabiliteten ska kunna ställa frågan: skulle 

forskningsresultatet ge samma resultat vid andra tillfällen? (ibid:378) Detta skulle kunna 

betyda att svaren som getts av föräldrarna och kuratorerna hade kunnat variera beroende när i 

livet frågorna ställs och i vilken kontext.  

Resultatens tillförlitlighet skulle kunna minskas om inte teorier, begrepp och den tidigare 

forskningen inte relateras till det empiriska materialet på ett trovärdigt sätt.  

Vid utformningen av intervjuguiden skapades frågor som gjorde att den intervjuade kunde 

utveckla sina svar. Jag har jobbat med att formulera intervjufrågor så att mina frågeställningar 

kan besvaras och syftet kan uppnås. Jag har under intervjuerna försökt få fram så mycket 

relevanta detaljfrågor som möjligt från deltagarna genom att ställa följdfrågor. Därför anser 

jag att en hög intern validitet har eftersträvats. 

 
6. Resultat och Analys 
I detta avsnitt avser jag att bearbeta materialet som jag införskaffat under mina 

intervjutillfällen. Jag ämnar tolka det insamlade materialet utifrån mina frågeställningar och 

mitt syfte. Mitt arbetssätt vid analysen av de transkriberade intervjuerna har varit att jag 

noggrant läst igenom materialet. Jag har varit noga med att förhålla det empiriska materialet 

till studiens övergripande syfte och frågeställningar, den tidigare forskningen på området samt 

till det teoretiska ramverket. Jag redovisar det empiriska materialet tillsammans med mina 
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analyser och kommer att väva samman detta med det teoretiska ramverket och tidigare 

forskning.  

För att så långt som möjligt skydda kuratorernas och föräldrarnas anonymitet benämner jag 

dem i resultatredovisningen och analysen som K1, K2, K3, samt F1, F2, F3 och så vidare.  

 

6.1 Föräldrarnas upplevelser av Stöd och Hjälp  
En av föräldrarna jag intervjuat hade själv diagnosen ADHD och hennes son är just nu under 

utredning. Den andra föräldern har en son med ADHD och högfungerande autism/aspergers 

syndrom, och den tredje föräldern har en dotter med autism.  

I samband med upptäckten att deras barn hade en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

beskrev föräldrarna hur de upplevde stödet från kuratorerna. Alla föräldrar upplevde stödet 

som otillräckligt.  

Föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har inte alltid en positiv bild 

av de sociala myndigheterna och den personal de träffat. Whitaker (2002) menar att familjer 

är missnöjda med informationen de får, både vid diagnostillfället och efteråt. Vidare menar 

Larsson (2007) att föräldrarna upplevde en brist på information. Detta bekräftas av de 

föräldraintervjuer jag gjort, där föräldrarna blivit lämnade utan information, när barnet fått sin 

diagnos. Min studie stämmer dock inte överens med Torp-Pedersens,(2007) som menar att 

föräldrarna upplever att de får för mycket information om barnets funktionsnedsättning. 

Resultatet av min studie hade möjligtvis blivit annorlunda om jag intervjuat andra föräldrar i 

en annan kontext, exempelvis föräldrar som inte är medlemmar i brukarorganisationer. 

Föräldrarna upplever att de fått leta efter information om barnets funktionsnedsättning själva, 

både på internet och genom att läsa litteratur (Whitaker 2002).  

Föräldrarna har även fått åka hem igen med en upplevelse av att de blivit lämnade med sina 

frågor och funderingar. Torp-Pedersen (2007) menar att tillräcklig information till föräldrarna 

är viktigt, då föräldrarna har kontroll över sin situation när de vet vad som skall göras. 

Svensson et el (2008) menar att man som socialarbetare interagerar med människor i olika 

livssituationer och att det i samspelet skapas ”laddningar” som består av känslor av både 

positiv och negativ energi. Eftersom människor som kommer i kontakt med socialarbetare 

ofta har en negativ energi, på grund av negativt laddade livssituationer är det av vikt att 

socialarbetaren strävar efter att skapa positiv energi och använda sitt handlingsutrymme för att 

klienten ska ges möjligheter. 

Föräldrarna är nöjda med personerna de haft kontakt med och anser att de har varit bra, vilket 

bekräftas i Torp-Pedersens (2007) studie.  
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Annat som föräldrarna upplevde som positivt var att de fick ett bra bemötande av kuratorerna 

och att de var ödmjuka och snälla. Detta överensstämmer dock inte med Torp-Pedersens 

(2007) studie som menar att föräldrar känner sig missnöjda med enskilda personer i 

personalen, då de anser att kommunikationen brister. Att min studie skiljer sig från Torp-

Pedersens (2007) studie, kan vara att vi har intervjuat olika personer i olika kontexter.  

När det gäller stöd från det egna nätverket, var föräldrarna väldigt nöjda med Riksförbundet 

Attention och Autism & Aspergerföreningen. Stödet ansågs viktigt för familjernas 

livssituation. Genom att träffa andra föräldrar i samma situation, kunde de få tips och förslag 

om hur de kunde gå vidare (Larsson, 2007). Föräldrarna ansåg att de kunde vara sig själva och 

låta barnen bete sig som de brukar. Föräldrarna kände också att alla föräldrar är i samma 

situation och ingen reagerar på om ett barn skriker eller välter en blomkruka.  

Det blir lättare för människor som är i samma situation, att tolka varandra, vilket med stor 

sannolikhet ökar tilliten, då föräldrarna känner sig bekräftade (Torp-Pedersen, 2007).  

Annat som framkom i studien visade sig vara att föräldrarna inte var helt nöjda med 

insatserna. De anser att de har för lite inflytande när det gäller att själva välja insats. Detta 

stämmer dock inte överens med Torp-Pedersens (2007) studie som visar att föräldrarna har ett 

eget inflytande. Att min studie visar på motsatsen kan bero på att mina intervjupersoner är 

intervjuade i en annan kontext. Då jag i min studie valt att intervjua föräldrar som är 

medlemmar i brukarorganisationer, skulle resultatet kunna bli annorlunda ifall föräldrarna inte 

varit medlemmar i någon brukarorganisation. Detta då föräldrar som är medlemmar i en 

brukarorganisation har en tendens att ”prata sig samman”.  

Här kan en diskussion om valfrihet och självbestämmande diskuteras. Att själva välja insats 

och att själva bestämma vilken typ av insats man vill ha är en mänsklig rättighet. Förälder två 

i min studie menar att hon ville att någon skulle komma för avlastning i hemmet men den 

insatsen kunde inte tillgodoses. Istället menar hon att kuratorn erbjöd henne avlastning till 

pojken på ett ”avlastningshem”. Föräldern menar även att det behovet och stödet hon har 

behov av fallerar på grund av att ”rätt person” inte kan rekryteras (Larsson, 2007). Förälderns 

önskemål om avlastning i hemmet kan här inte tillgodoses och det intressanta här hade varit 

att studera vidare ifall andra föräldrar i samma situation också blir nekade sitt önskemål om 

insats eller om de får den insats de önskar. En socialarbetare tar hänsyn till organisationens 

resurser i relation till individens behov. Organisationens ramar sätter gränser, men det gäller 

att som socialarbetare hantera det utrymme som ges, på bästa sätt (Svensson et el 2008). 

Svensson et al (2008) menar att handlingsutrymmet som en socialarbetare har när det gäller 
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att tilldela en insats, är att socialarbetaren måste hitta ett sätt att förhålla sig till, när det gäller 

hur resurser ska fördelas. Vidare menar Svensson et al (2008) att handlingsutrymmet inte kan 

göras, endast genom att välja hur man ska göra, utan även att ha kompetens att bedöma vad 

som är rimligt att göra. Lipsky (1980) menar att en gräsrotsbyråkrats arbete präglas av bland 

annat bristande resurser och en stor arbetsmängd, vilket enligt Lipsky (1980) gör att 

gräsrotsbyråkraten utvecklar strategier i sitt arbete för att kunna omformulera sitt ”uppdrag”. 

 
”Jag önskar en stödfamilj men det fick vi inte tag på. Tanken var att någon kom på avlastning i 
hemmet, det var svårt att verkställa” (F2).  
 

Något annat som framkom under föräldraintervjuerna var att föräldrarna upplevde att det tog 

lång tid att komma till utredning med barnet. Enligt Lipsky (1980) så beror det på att en 

gräsrotsbyråkrats arbetsmängd är stor. Vidare menar Lipsky (1980) att gräsrotsbyråkraten är 

tvungen att rutinisera sitt arbete.  

Hela situationen med att föräldrar inte får hjälp och stöd av kuratorerna, gör att föräldrarna 

känner sig mycket trötta och slitna och att de ”trotsar” det kuratorerna ger information om, 

genom att exempelvis inte berätta ingående om hur de egentligen har det och hur de känner 

(Lindblad, 2006). Lyckas inte kuratorerna med att ”improvisera” en bra kommunikation från 

början med föräldrarna, så litar inte föräldrarna på dem och vägrar då att ”släppa in” kuratorn. 

Det blir istället en kamp emot dem (Payne, 2009). Detta kan jämföras med Lipskys (1980) 

och Svenssons (2008) resonemang om handlingsutrymme, där de menar att socialarbetaren är 

styrd ”uppifrån” av organisationen genom regler och lagstiftningar samt att de även styrs av 

traditioner, sin egen och klientens individuella egenskaper. Här kan en diskussion föras kring 

hur föräldrarna gång på gång får kämpa med att få sina önskemål om exempelvis insatser 

tillgodosedda. Kuratorerna har dock en handlingsfrihet, utifrån sin egen kompetens och 

erfarenhet, att exempelvis lyssna på och kommunicera med föräldrarna, så att föräldrarna 

känner att de kan känna förtroende för kuratorerna. Att kuratorerna lyssnar och tillgodoser 

föräldrarnas önskemål, är inget som är omöjligt för kuratorerna att fullfölja, utan det är en 

fråga om hur handlingsutrymmet utnyttjas. 

 
I litteraturstudierna jag gjort kan man se att föräldrar till barn med NPF inte alltid har en 

positiv bild av de sociala myndigheterna och den personal de träffat. Det är då av vikt att 

”bygga upp” ett bra förhållande till föräldrarna så att de känner en trygghet med att samarbeta. 

Hur föräldrarna upplever kuratorerna kommer att påverka hur föräldrarna svarar (Payne, 

2009). Att förhållandet mellan kurator och förälder, kommer betyda att deras förhållande till 
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varandra ”fördjupas”, är av vikt att tänka på. Här kan man tydligt se varför ”förhållandet” 

mellan föräldrar och kuratorer gör att föräldrar berörs på ett negativt sätt.  

Man bör ha i åtanke att föräldrar som medverkat i studien levt många år tillsammans med sina 

barn med NPF, även innan de fick kontakt med habiliteringen, vilket kan vara en bidragande 

orsak till att föräldrarna berörs på ett negativt sätt. Tiden innan kan ha bidragit till att 

föräldrarna redan har byggt upp en frustration över att inte kunna sätta fingret på vad det är 

som inte riktigt stämmer med barnet. Att ”upptäcka” att barnet har en funktionsnedsättning, 

gör att föräldrarna får omvärdera föräldraskapet (Lindblad, 2006).  

 
Det är kuratorernas ansvar att fråga föräldrarna vad han/hon har behov av för hjälp, även om 

föräldern inte själv ber om det (Torp-Pedersen, 2007). Föräldrarna vill att kuratorerna bör vara 

mer ”på” och fråga vad föräldrarna vill ha för hjälp och stöd. Att kuratorn är ”aktiv” är att 

föredra. Om föräldern istället är den som är aktiv, bortser kuratorn från sitt ansvar, vilket även  

gör att tilliten till kuratorerna succesivt minskar. Om kuratorn istället visar engagemang och 

omtanke, genom att fråga föräldrarna om deras önskemål och behov, kan man utifrån ett 

förebyggande perspektiv undvika att föräldrarna kommer att trotsa kuratorerna, genom att 

föräldrarna exempelvis inte visar vad de känner (Torp-Pedersen, 2007).  

Det som är gemensamt för föräldrarna är att man kan ana att föräldrarna känner sig besvikna 

över att de inte har fått så mycket hjälp. De blir glömda och har ingen att ventilera med direkt 

efter diagnosbeskedet.  

En av orsakerna till besvikelsen föräldrarna känner kan vara att samspelet mellan föräldrar 

och kuratorer inte ”flyter på”, det vill säga kuratorerna påverkar inte och förändrar inte 

föräldrarnas uppfattningar (Payne, 2005).  

 
6.2 Vad föräldrar anser om information, önskemål och behov  
Föräldrar visar missnöje med informationen de blivit tillhandahållna med, både vid 

diagnostillfället och efteråt. Alla föräldrar i studien har blivit lämnade helt utan information, 

när barnet fått sin diagnos. Föräldrarna har däremot själva letat information om barnets 

funktionsnedsättning, på internet och genom att läsa litteratur. Detta stämmer överens med 

Whitakers (2002) studie.  

 

 ”Nu har jag valt att ta reda på mycket själv, jag visste inget innan, det var ingen som berättade 
vart jag skulle söka information, sådant får man ta reda på själv liksom och det tycker jag är för 
jäkligt” (F2) 
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 Whitaker (2002) och Larsson (2007) presenterade att föräldrar upplever brist på information, 

både vid diagnostillfället och efteråt. Något som alla föräldrar beskrev som en önskan var att 

de fick information om barnets funktionsnedsättning i god tid, samt att föräldrarna ansåg att 

de bör informeras ifall personalen ska vara långlediga, så att beskedet inte kommer som en 

”blixt från klar himmel”. Tillräcklig information till föräldrarna är viktigt, så att de kan 

förbereda sig på vad som komma skall, kuratorn har då ett ansvar gentemot föräldern (Torp-

Pedersen, 2007). Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkraten är beroende av klienten och vice 

versa. Gräsrotsbyråkraten gör sina bedömningar genom ett individuellt hänsynstagande och 

då alla gräsrotsbyråkrater har olika erfarenheter med sig i bagaget, väljer de delge klienter 

information på olika sätt. Här kan ett resonemang föras kring varför föräldrarna upplever brist 

på information om barnets funktionsnedsättning, samt ifall det kan bero på en brist i 

verksamheten som behöver utvärderas. 

 

Föräldrars uppfattningar om information på habiliteringen om barnets funktionsnedsättning 

och så vidare, kan ses som att föräldrar vill ha en bättre kommunikation med kuratorerna 

(Payne, 2005). Det vill säga en interaktion som sammanför kuratorer med föräldrar. Socialt 

arbete ska ses som konstant influerade med sociala behov och förändringar. Med detta sagt 

kan man konstatera att föräldrar vill ha hjälp med sina sociala behov i god tid, det vill säga att 

få veta vad som kommer att ske och hur man ska gå tillväga med det (Payne, 2009).  

Det dagliga livet blir lättare för föräldrar att hantera, ifall föräldrar får information (Lindblad, 

2006).  

 
”Jaha tänkte en annan, vad gör vi nu? Jag vet jag frågade: hur ska vi berätta det här för honom?  
Jaja han kommer ju få det till sig. Nu har vi gjort en social berättelse och pratat med honom själva 
men det tycker jag är dålig stil faktiskt” (F2)  
 

 
Förälder 1 till skillnad från förälder 2 och 3, hade upplevt att kuratorn inte gav information 

om långledighet. De intervjuade föräldrarnas upplevelse kom att skilja sig åt då deras 

upplevelse kring mötet med kuratorn blev olika i detta sammanhang. Här kan man tydligt se 

att upplevelsen av informationen kan göra sig märkbar beroende på kontexten i 

sammanhanget, då upplevelsen av information kunde leda till att en av föräldrarna upplevde 

brist på information, om kuratorn skulle vara långledig, medan de andra föräldrarna inte 

upplevde det. En orsak kan vara att alla människor har olika uppfattningar om verkligheten 

(Payne, 2005). När Föräldrarna framför sina önskemål anser de att de inte får gehör för sina 

önskemål. Föräldrarna i studien påpekade gång på gång att de önskade sig ”en person som 
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skulle fungera som en mellanhand”, en spindel i nätet, som en person samlad runt barnet. En 

person som man kan vända sig till som kan lite om allt, som vet vilka kontakter som behöver 

tas och vilka personer man ska ringa. Det bekräftas även i Larssons (2007) studie att 

föräldrars önskemål var att få kontakt med en koordinator som föräldrarna kunde vända sig 

till när de behövde svar på sina frågor.  

Här är en samordning av insatserna att föredra, då föräldrar upplever det som ”kämpigt” med 

att återberätta saker gång på gång. Föräldrarna menar att de vill få kuratorerna att förstå 

barnets svårigheter. En förälder uttryckte att hon gång på gång velat att kuratorerna skulle 

följa med ut i verkligheten och titta, som exempelvis, hur det fungerar i skolan för barnet. 

Svensson et el (2008) menar att det har en stor betydelse ifall socialarbetaren är sympatisk 

gentemot klienten. I exemplen ovan menar föräldrarna att de vid upprepade tillfällen 

påpekade sina önskemål, utan gehör och efter ett tag tappar föräldrarna förtroendet för 

kuratorerna. Vidare menar Svensson et al (2008) att för mycket sympati å andra sidan kan 

leda till att klienterna kräver mer och mer och att man som socialarbetare får begränsa detta. 

En annan diskussion som kan föras är ifall föräldrarna hade känt sig tillfredsställda om 

kuratorerna hade visat mer sympati? 

 
”Jag har hela tiden haft olika kuratorer men inte en enda av dem har varit ute i skolan och tittat.  
Jag har fått börja om var gång jag ska träffa en ny kurator, ta hela historien igen och det är väldigt 
påfrestande och jobbigt” (F3). 
 

 
Föräldrarna uttrycker även ett stort behov av att ha mer regelbundna kontakter med 

kuratorerna, då de känner ett stort behov av att få prata med någon som lyssnar på dem. 

Bekräftelse gör att föräldrarna känner trygghet anser Lindblad, (2006).  

Annat som framkom var att föräldrarna uttryckte att det behövdes mer kontinuerliga 

uppföljningar av hur barnet mår. Här kan en diskussion föras kring föräldrars behov av att 

känna en trygghet med att kuratorer följer upp och tar reda på hur barnet har det, genom att 

exempelvis ringa då och då.  

Att inte få sina behov tillgodosedda och dessutom kämpa för det blir en dubbel börda för 

föräldrarna. Uppgifter kuratorer har som fokus är att hjälpa föräldrarna att uppnå trygghet och 

kompetens. Bristen på att få sina behov uppfyllda blir då väldigt betungande för föräldrarna 

enligt Lindblad, (2006).  

En förälder nämner att hennes väg till diagnos kantrades av krokiga vägar och hon kunde till 

slut inte vara sig själv på grund av att hon inte blev bekräftad av personalen. Hon beskriver 

även att när hon fick sin diagnos av habiliteringen, hade hon svårt att vara sig själv. Nu 



 

29 
 

”kämpar” hon med att få sin son utredd. Väl på mottagningen visade sonen att han kunde 

klara grejer inför terapeuten, som tillrättavisade mamman med: ”det är bara att säga till 

honom”! vilket mamman gjorde men pojken brydde sig inte alls om det. Mamman ville få en 

bekräftelse på att hennes misstankar om att sonen hade vissa problem skulle uppmärksammas. 

Lindblad (2006) menar att föräldrar ville skydda sin värdighet liksom barnets värdighet, för 

att få det stöd som de har rätt till. Svensson et al (2008) anser att socialarbetaren bör vara 

empatisk och med detta menar hon att empati kan visas på olika sätt, bland annat genom att 

visa att man förstår klientens besvikelse över något. 

Den andra förälderns son har en dubbeldiagnos, det vill säga både ADHD och högfungerande 

autism. Hon menar att vägen till stöd har varit allt annat än rak. Det började med BVC, 

därigenom fick hon kontakt med en psykolog. Psykologen bad henne att gå in och läsa om 

ADHD, skickade en remiss till BUH (barn och ungdomshabilitering). Till slut kom de till 

habiliteringen och fick träffa kuratorn och övrig personal. Föräldern uppfattade att det fanns 

en möjlighet till att hjälpa sitt barn om de fick bekräftat vilken typ av funktionsnedsättning 

han hade. Föräldrarna hade en stark övertygelse om att bara alla personer runt omkring deras 

son förstod honom och hans funktionsnedsättning så skulle tillvaron förbättras avsevärt.  

Föräldrarnas behov är viktigt att ta hänsyn till, oavsett tid och plats. En orsak till att 

föräldrarna känner sig slitna är att de upplever situationen som jobbig, då de måste 

återupprepa samma saker för exempelvis ”nya” kuratorer. Likaså menar föräldrarna att detta 

skulle underlätta ifall kuratorerna åkte ut till skolorna. Då menar föräldrarna, skulle 

förståelsen för dem öka. Kontinuerliga uppföljningar av hur barnet mår var också ett skäl till 

en bättre förståelse. Här kan föräldrarnas situation ses som att deras önskan är att de vill bli 

förstådda, sedda och bekräftade. Här kan det beskrivas som att kuratorernas ”viktiga” uppgift 

är att ge föräldrarna respons på sina känslomässiga och sociala behov. Att få de behoven 

tillfredsställda underlättar vardagslivet för familjer och föräldrar som känner en trygghet i sitt 

föräldraskap. Här är även respekt och ömsesidighet av stor vikt. Payne (2009) menar att 

kuratorerna bör visa engagemang. Att hjälpa föräldrar att ”växa” är en bra start för att 

upprätthålla en bra kommunikation. 

 

6.3 Bekräftelse  
Föräldrarna jag intervjuat har åkt hem igen med en upplevelse att de blivit lämnade med sina 

frågor och funderingar. Föräldrarna upplevde att kuratorerna la över ansvaret på andra, som 

exempelvis när man önskar gå i föräldragrupp, hänvisas man till hjälp ”utifrån”, som 

Riksförbundet Attention och Autism och Aspergerföreningen. Detta väcker dock en fråga om 
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föräldrarnas eget inflytande när det gäller att kunna påverka sin situation. Känner föräldrar sig 

delaktiga? När föräldrarna tar egna initiativ och är den ”aktiva” så tar inte personalen sitt 

ansvar menar Torp-Pedersen (2007). Ett sätt för gräsrotsbyråkraten att hantera sitt arbete är 

enligt Lipsky (1980) att avsäga sig delar av sitt ansvar. Vidare menar Lipsky (1980) att om 

gräsrotsbyråkraten förnekar att hon kan bestämma vilka beslut som ska fattas och att hon har 

möjlighet att erbjuda andra alternativ, så kan hon undkomma arbetets dilemma.  

En av föräldrarna i studien anser att de inte fick den insats de ville ha, medan den andra 

föräldern kände sig avvisad från att ta emot någon insats. Här är det av betydelse att 

ömsesidigt inflytande ses som en viktig del i processen.  

Detta stämmer dock inte överens med Torp-Pedersens (2007) studie som visar att föräldrar 

har ett eget inflytande. Vidare menar Torp-Pedersen att föräldrar känner det som meningslöst, 

när de inte känner sig delaktiga.  

 

”Ifall du tycker det är jobbigt och verkligen behöver avlastning, i så fall finns det avlösning. 
Därefter kom det ingen mer information om det. Jag blev tagen och ledsen av det abrupta sättet jag 
hade blivit bemött på, samtidigt som en massa frågor och funderingar dök upp i mitt huvud om 
vilken hemsk mamma jag skulle vara ifall jag lämnade bort min dotter” (F3).  
 
 

Bekräftelse är det genomgående temat vid föräldraintervjuerna. Flera av föräldrarna kunde 

tydligt beskriva avsaknaden av att inte bli sedd, att bli glömd. Föräldrarna blev däremot 

lovade hjälp och stöd men efter lång tids väntan ”glömdes” man bort.  

Här kan frågor om organisering diskuteras. Jag ställer mig frågan om organiseringen i 

verksamheten varit bra? Hade föräldrarna upplevt känslan av att inte bli sedd, bekräftad och 

att glömmas bort? Bör fokus läggas på personalförhållanden?  Svensson et al (2008) anser att 

när kuratorerna arbetar i ”team” med andra professioner förekommer det många fördelar, det 

vill säga teamet har ett gemensamt uppdrag men olika resurser att erbjuda. En diskussion när 

det gäller team är att det bör finnas en medvetenhet om, att det finns en del nackdelar med att 

arbeta i team. Det kan vara att det språkliga kan bli svårt för alla i teamet att förstå och 

förhålla sig till. Med det språkliga är det framförallt ”fikonspråket”, som bör beaktas, det vill 

säga varje profession och organisation utvecklar en egen vokabulär. Det kan också uppstå 

problem ifall någon i teamet har ett annat modersmål, samtidigt som teamet talar sitt 

”fikonspråk”. Det kan då lättare uppstå missförstånd parterna emellan, vilket är av vikt att ha i 

åtanke. Finns ingen medvetenhet kring detta, är risken stor att samarbetet mellan teamet 

fortlöper i fel anda. Ett annat hinder som kan inträffa, är att det kan uppstå konflikter mellan 

olika professioner. Det är givetvis inte enbart negativt, då det behövs konflikter för att 
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tydliggöra de olika rollerna som teamet har. Om man ska se kritiskt på det hela så kan en 

konflikt göra att exempelvis kuratorn får ”ge upp” sitt kunnande för att exempelvis läkaren i 

teamet har ett större anspråk. 

En annan aspekt är att en ”bra organisation” inte enbart handlar om att passa in med alla 

andra, det handlar om en effektiv organisation som leder till en bra förståelse av föräldrarnas 

val och önskningar (Payne, 2005). Hur kuratorerna gör när de agerar är lika viktigt som vad 

de gör och hur resultatet blir (Payne, 2005; 2009;).  

 

6.4 Kuratorernas beskrivningar av insatser, metoder och arbetssätt  
Kuratorerna säger att de informerar om samhällets service, vad man har för rättigheter som 

föräldrar. Kuratorerna beskriver även att de erbjuder föräldrar stödsamtal, avlastning, 

utbildningar, föräldragrupper, ansökan om vårdbidrag.  

 

”Samhällets service, efter vad man har för rättigheter, det informerar ju vi och hjälper till med de 
kontakterna, om föräldrarna vill ha hjälp med det” (K3).  
 

 
Verksamhetens regler om vilka rättigheter man som föräldrar har, verkar inte vara något 

bekymmer, utan det är snarare hur handlingsutrymmet används, som verkar vara den svåra 

delen, när kuratorerna ger sin beskrivning av sitt arbetssätt. Payne (2005; 2009;) anser att 

flexibilitet är viktigt för att en bra kommunikation ska kunna tillhandahållas. Att fokusera på 

flexibilitet är med stor sannolikhet något som kuratorer behöver beakta mer. Lipsky (1980) 

menar att det är omöjligt för politikerna att styra hur gräsrotsbyråkraten i praktiken förvaltar 

de lagar och riktlinjer som finns. Här kan en diskussion föras kring att kuratorerna är väldigt 

fokuserade och inriktade på att informera om organisationens regler och riktlinjer. Vad man 

har för rättigheter som föräldrar var något som alla kuratorer beskrev som en första prioritet 

när intervjuerna utfördes. Därefter kom informationen att de erbjöd föräldrar olika insatser. 

Detta kan ses som att kuratorerna vill vara organisationen ”trogen” genom att först och främst 

informera föräldrarna om de reglerna. 

Två av fyra kuratorer påpekar att stödsamtal efterfrågas i stor utsträckning och menar vidare 

att samtal erbjuds. Dessutom menar kuratorerna att det är väldigt individuellt vilket önskemål 

man som förälder har av stöd. Kuratorerna anser att samtal är det viktigaste verktyget för alla 

kuratorer. Kuratorerna menar att det är viktigt att vara lyhörd och lyssna på vad föräldrarna 

vill, vad de vill ha hjälp med. Att det är individuellt, vilket önskemål man som förälder har av 
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stöd råder det inga som helst tvivel över, Payne (2005) menar att det är viktigt att kuratorn 

”agerar” och verkligen lyssnar i en sådan situation.  

 

”Stödsamtal de efterfrågas, i en svår situation är det kanske att vi kan se att vi skulle vilja 
erbjuda/prata med föräldrarna men föräldrarna är inte där, då kan vi inte göra någonting, då får det 
vara så, det är ju helt på föräldrarnas uppdrag” (K2).  
 

 
I citatet ovan kan föras en diskussion kring kommunikationen och förhållandet mellan 

kuratorer och föräldrar. Är kommunikationen bra, kommer kuratorer och föräldrar närmare 

varandra i interaktionen. Finns det en förståelse mellan parterna kommer förhållandet att  

utvecklas och då har kuratorerna en möjlighet att göra en kraftansträngning med att samarbeta 

anser Payne, (2009). Här kan en diskussion föras kring om kuratorer verkligen ska nöja sig 

med att ”föräldrarna inte verkar vara där”. Det verkar som att kuratorerna har en tendens att 

”ge upp” istället för att plocka upp tråden och spinna vidare. Här kan ett även ett resonemang 

även föras kring kuratorers agerande, har man en inställning om att det är föräldrarna som ska 

ta initiativ och kontakta kuratorerna, så tappar man som förälder, både förtroende samt hopp 

om att få sina behov tillgodosedda.  

Två kuratorer av fyra menar att det är väldigt individuellt vilket önskemål man som förälder 

har av stöd. Kuratorerna menar att det kan handla om allt ifrån att gå i föräldragrupp, till att 

vilja ha hjälp med avlösning i hemmet. Svensson et al (2008) menar att socialarbeteren har 

makt oavsett vad hon arbetar med. Därtill har hon även ett ansvar, att om hon ser att 

exempelvis en förälder önskar, vill någonting, ska hon inte nöja sig med att ”föräldrarna inte 

verkar vara där” och att det är föräldrarna som har ansvaret att ta upp kontakten igen. Vidare 

menar Svensson et el (2008) att det är socialarbetaren som har ansvaret att avgöra när hon 

anser att hon ska göra något åt situationen. Det är då av vikt att bryta mönstret att endast vara 

lojal mot organisationen och vidare istället inta klientens parti. 

Kuratorerna gav ett uttryck av att mammorna känner sig ensamma och önskar ofta avlastning 

eller hjälp med vårdbidrag. De upplever också att det mest är mammor som kommer till 

habiliteringen och att pappor endast medverkar i liten utsträckning. Kuratorerna anser att det 

inte är så mycket att göra åt, att pappor inte kommer till habiliteringen. Värt att poängtera här 

är att föräldrarna är rätt maktlösa, då de har svårt att påverka sin situation och då är risken 

högre att behoven föräldrarna har blir ignorerade. En kurator berättar hur hon försöker få med 

pappor genom att be den ”manliga” doktorn prata med dem. Paradoxalt nog så visar Torp-

Pedersens (2007) studie att föräldrar påstår sig sakna just ”pappagrupper”.  
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En anledning till att det verkar vara brist på pappagrupper kan vara att de inte finns. Startas 

det upp föräldragrupper för pappor skulle det kanske leda till att fler pappor lockas att komma 

till habiliteringen. Att reflektera över sina uppfattningar som man har i samband med en viss 

arbetsuppgift, (som i exemplet ovan med att det inte är många pappor som kommer till 

habiliteringen), är av stor vikt då det är ”agerandet” som styr de handlingar man åtar sig enligt 

Payne, (2005).  

Samtliga kuratorer ger ett uttryck av att de informerar om samhällets service, det vill säga 

insatser. Här är det tydligt att kuratorer framhäver organisationens policy, regler och så 

vidare. Två av fyra kuratorer uttrycker att samtal är det viktigaste verktyget och att stödsamtal 

efterfrågas i stor utsträckning. Här framgår en tydlighet med att ”organiseringen” i 

organisationerna kan skilja sig åt, beroende på vilken habiliteringsenhet man arbetar på.  

Kuratorer menar att habiliteringsarbetet är svårt då det inte finns någon tydlighet i vad som 

ska göras. Tänkvärt kan också vara att kuratorer känner en svårighet med att veta vilka 

metoder som ska användas, då arbetet inte har någon bra struktur anser Bohlin, (2009). 

 

6.5 Habiliteringsplaner  
Kuratorerna gav ett uttryck av att vilja hjälpa föräldrarna, men på grund av hög 

arbetsbelastning, tidsbrist och organisationens regler, finns ingen möjlighet till det. Lipsky 

(1980) beskriver hur gräsrotsbyråkrater ofta handskas med tidsbrist och hög arbetsbelastning. 

När man har en arbetsbelastning, leder det till, att varje klient får mindre tid. 

Tre av fyra kuratorer hade velat göra mer för föräldrarna som exempelvis att starta upp fler 

föräldragrupper, men på grund av arbetsbelastningen och ekonomiska begränsningar så finns 

inte den möjligheten. Här kan en diskussion föras kring kuratorernas handlingsfrihet, det vill 

säga kuratorerna påpekar att de inte har möjlighet att hjälpa föräldrarna att uppfylla deras 

önskemål om föräldragrupper. Svensson et al (2008) nämner att om en socialarbetare är lojal 

mot sin organisation trots att hon ser och vill hjälpa klienterna, så försöker hon bygga på ett 

personligt avståndstagande från både den moraliska, juridiska och professionella delen av sin 

yrkesroll, vilket Svensson et al (2008) benämner etisk neutralitet. Socialarbetaren ger då 

avkall på sitt yrkeskunnande och utnyttjar då inte det handlingsutrymme som är möjligt att 

använda (ibid 2008). 

Kuratorerna menar att de har uppdrag som de måste göra, som exempelvis habiliteringsplaner. 

Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkraten arbetar i en komplex organisation och att det är 

omöjligt för politikerna att ”styra” hur gräsrotsbyråkraten utövar och förvaltar de lagar och 

riktlinjer som finns. Kuratorernas handlingsutrymme kan här diskuteras. Som kurator är man 
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fri att kunna påverka politiken och framföra när man tycker att exempelvis 

habiliteringsplanerna ”styr” för mycket och begränsar kuratorerna när det gäller resterande 

arbete med föräldrarna.  

  
”Vi gör ju den här första habiliteringsplanen, efter sex månader gör vi en ny. Då kan det komma 
fram där att man önskar samtal” (K1).  
 

 
Kuratorer har även andra uppgifter som de måste göra, vilket upptar mycket av deras tid.  

De menar att ”uppdragen” inte går att påverka, utan måste accepteras.  

Det framkom i studien att kuratorerna känner sig styrda och begränsade av 

habiliteringsplanerna.  

 

”Habiliteringsplan, vad vill familjen? Vad kan vi göra? När vi gör en habiliteringsplan är vi alltid 
två och tittar på med föräldrarna och går igenom. Stödet beror på bestämmelsen i hela landet” 
(K2).  
 
 

Det är uppenbart att kuratorerna även känner sig styrda av sina andra ”uppdrag”. 

 Kuratorerna hävdar att de vill uppfylla föräldrarnas behov och önskemål men organisationens 

regler måste följas anser de, vilket i sin tur gör att viljan att uppfylla föräldrarnas behov 

”faller”. Svensson et al (2008) anser att det är viktigt att socialarbetaren ”knyter ihop” behov 

och uppdrag, så att det uppfattas rätt av båda parter. 

Den höga arbetsbelastningen blir automatiskt en följd av kuratorernas uppdrag, att de måste 

jobba med habiliteringsplaner, vilket begränsar dem, därtill följer tidsbristen menar de. 

Kuratorerna jag intervjuat uttrycker mest ett besvärat intryck när de pratar om 

habiliteringsplanerna. En anledning kan vara att habiliteringsplanerna upptar en stor del av 

kuratorernas tid och arbete. Då habiliteringsplanerna upptar en så pass stor del av kuratorernas 

arbete, kan det helt enkelt vara så att ”andra arbetsuppgifter” som att exempelvis lyssna till 

föräldrarnas behov och önskemål hamnar i skymundan. Tanken med habiliteringsplanerna är  

bra, då föräldrars behov och önskemål blir tydliga. Men å andra sidan tenderar just 

arbetsuppgifterna i sig få för stort fokus, att andra viktiga uppgifter missas, då allt ska 

dokumenteras. Bohlin (2009) menar att det finns en tendens till att all dokumentation hamnar 

i en pappersexercis. 

En bra organisation ska vara effektiv, där en bra förståelse av föräldrarnas val och önskningar 

inkluderas. Med detta sagt kommer både ekonomi, arbetsbelastning och tidsbrist att minskas 

enligt (Payne, 2005). Om fokusen ligger på ”effektivitet” kommer mer tid att finnas för 
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föräldrarna och deras önskemål. Här kan begreppet effektivitet diskuteras. Tanken med 

effektivitet blir meningslös, då inget kommer att förbättras radikalt när det gäller individers 

och familjers behov, utan bara en liten del. Istället blir resultatet ”status quo”, det vill säga, 

man står kvar på ruta ett.  

En annan aspekt är att kuratorers handlingsutrymme består av frihet och ansvar trots att man 

är styrd av lagar och regler. Här är det kuratorns ansvar att hantera handlingsutrymmet på 

bästa sätt enligt Lindblad, (2006).  

Som vi kan se här, så finns variationer mellan föräldrars och kuratorers upplevelse av stöd. 

Det finns ingen skillnad föräldrar emellan, då alla föräldrar är missnöjda med stöden och 

hjälpen. Däremot förklarar kuratorer motsatsen, det vill säga de upplever att de ger stöd och 

hjälp till föräldrarna. Tänkbara förklaringar till detta kan vara hur processen ser ut, samt hur 

socialt arbete utförs i organisationen. Hur kuratorernas använder sitt handlingsutrymme är 

också något som gör att föräldrar upplever att de inte får någon hjälp och stöd.  

Är ”processen” mellan föräldrar och kuratorer bra, fungerar interaktionen mellan föräldrar 

och kuratorer också bra (Payne, 2009). En annan förklaring torde vara att kuratorernas 

handlingsutrymme, inte använts i den mån som det kunnat användas. Med andra ord, hade 

kanske föräldrarna känt sig mer tillfredsställda och nöjda ifall kuratorerna hade handlat i ett 

utrymme som gynnade dem. 

En annan orsak kan vara att kuratorer vill ha mer struktur i sitt arbete. Att arbeta strukturerat 

kan få ordning på organiserandet i verksamheten. Å andra sidan kan det leda till att strukturen 

hamnar så pass mycket i fokus att föräldrarnas behov helt enkelt glöms bort (Bohlin, 2009).  

Detta kan också bero på att ifall kuratorer inte lyckas inleda ett bra förhållande med föräldrar, 

från början, kan det bli svårt för föräldrar att ”släppa in” kuratorerna.   

Detta leder i sin tur att man inte ser kritiskt på verksamheten (Payne, 2009). Ett exempel kan 

vara att en förälder är mer nöjd om han/hon förstår varför kuratorer fattar olika beslut.  

 

6.6 Sammanfattning av resultat och analys  
Som presenterats i denna uppsats har den aktuella studien visat att livsvillkoren för föräldrar 

till barn med NPF påverkas av att hela tiden ligga ett steg före, det vill säga att själva ta reda 

på information om barnets funktionsnedsättning, berätta om sin livssituation gång på gång. 

Mycket av det jag fått ta del av i min intervjustudie bekräftas i litteraturen. Det framkom även 

information om att föräldrarna känner sig ”glömda”, vilket inte stämmer överens med 

forskningslitteraturen jag använt. Föräldrarna hade under sin utredningstid alla träffat på 
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personer som de ansåg olämpliga där de menade att det fanns en brist på kunskap om barnets 

funktionsnedsättning och vilka behov detta skapade.  

Det är uppenbart att det finns mycket att arbeta med när det handlar om bekräftelse av 

individer. Det har mest framkommit negativa åsikter från föräldrarna och det handlar mest om 

att de vill bli bekräftade och respekterade som individer samt att känna trygghet och tillit till 

kuratorerna. Kuratorerna menade att de informerade föräldrarna om samtal, föräldragrupper 

och så vidare. Föräldrarna upplevde dock inte att de blev informerade om samtal. Innebörden 

av att vara professionell stödjare består av att ha personlig filosofi. Det innebär att känna sig 

trygg med att det alltid går att göra något för att hjälpa, genom att söka lösningar i den 

aktuella situationen, det vill säga en frihet från att vara bunden av byråkratin och att vara 

”äkta” och följa sin filosofi. Kuratorerna var begränsade av att använda sitt handlingsutrymme 

då de påpekade att habiliteringsplanerna och organisationens regler inte kunde påverkas. 

Kuratorerna kände en lojalitet gentemot sin organisation. Payne (2009) menar att en bra 

process för samman människor i interaktionen.  

Föräldrarnas beskrivningar av hur kuratorer arbetar med att hjälpa och stödja föräldrar som 

har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt hur föräldrar till barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever hjälpen och stödet som kuratorerna utför, 

har analyserats i analysen.  

Det framgick att det inte fanns så mycket hjälp att få för föräldrarna. Föräldrarna upplever sig 

väldigt maktlösa av att inte få hjälp från professionella. Maktlösa i den bemärkelsen att de inte 

har möjlighet att påverka sin situation. Föräldrarna hamnar då i ett underläge, då kuratorerna 

innehar kunskap och kompetens inom området. Föräldrarna påtalade även brister som att de 

blir glömda, brist på information, brist på samordning, brist på personalens lämplighet, brist 

på kunskap om barnets funktionsnedsättning och vilka behov detta skapade, saknaden av en 

person som fångar upp dem, som en mellanhand. Payne (2009) menar att det är viktigt att 

tänka på de olika ”stegen” i socialt arbete, eftersom det får oss att tänka på vad vi gör när vi 

utövar socialt arbete i praktiken. 

 
7. Slutdiskussion  
I detta kapitel förs en diskussion kring det resultat som studien visat. En återkoppling görs 

angående hur studiens syfte samt frågeställningar har uppnåtts och besvarats.  

 

Som presenterats i denna uppsats har den aktuella studien visat att föräldrar upplever att de 

inte får den hjälp och det stöd de behöver, vilket ställs i kontrast till kuratorerna som menar att 
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föräldrarna får hjälp och stöd. Föräldrarna menar att deras vardagsliv påverkas då de inte får 

sina behov tillgodosedda. Kommunikationen med kuratorerna är bristfällig anser föräldrarna. 

Föräldrarna som deltog i studien hade flera önskningar som de ville få tillgodosedda. 

Föräldrarna vill att kuratorerna ska vara tydligare i sina budskap och att visa en ”aktivare” 

sida, det vill säga att kuratorerna bör fråga och vara mer ”på” när det handlar om vad 

föräldrarna vill ha hjälp med. Bland annat önskade de sig information om barnets utredning i 

god tid. Det har för föräldrarna varit en kamp, genom att de ständigt fått kämpa med att hela 

tiden ligga på, och påminna kuratorerna. Föräldrarna menar att de blir lovade hjälp och stöd 

av kuratorerna, men föräldrarna menar att det bara är ”tomma ord” från kuratorerna. 

Föräldrarna menar att det går ett tag, man väntar och sedan glöms man bort. Den tidigare 

forskningen som jag tidigare redovisade visar inga resultat, som visar att föräldrarna känner 

sig glömda. Detta är viktigt att ha i åtanke för framtida forskning. Att inte bli tagen på allvar, 

gör att föräldrarna tappar förtroendet för kuratorerna och att de känner sig svikna. Tilliten 

hamnar i dunkel och föräldrarna ”ger upp” och tar saken i egna händer. Då kommunikationen 

med kuratorerna brister så berättar föräldrarna fortsättningsvis inte något för kuratorerna 

(Payne 2005).  

Föräldrarna hade uttryckt en önskan om att få en person som en ”mellanhand”, en person som 

kan lite om allt. Föräldrarna uttrycker en stor önskan om att kuratorer ska bli bättre på att 

lyssna till dem och ge dem respons. När det gäller insatser anser föräldrarna att de inte själva 

får möjlighet att välja insats, utan blir istället tilldelade en helt annan insats på grund av att en 

del insatser är svåra att verkställa. Annat som föräldrarna upplevde som jobbigt var att 

ständigt återupprepa sin situation med barnet, då de blev tillsatta ”nya” kuratorer, då de andra 

var lång eller tjänstlediga. En av föräldrarna menar att ingen information gavs, ifall någon 

skulle vara exempelvis långledig.  

Det har mest framkommit negativa åsikter från föräldrarna och det handlar mest om att de vill 

bli bekräftade och respekterade som individer samt att känna trygghet och tillit till 

kuratorerna. Den tidigare forskning som jag redovisat, visar däremot att föräldrarna känner sig 

bekräftade. Resultatet av min studie kunde möjligtvis blivit annorlunda om jag intervjuat 

andra personer i en annan kontext. Det kan också vara så att det är så pass individuellt hur 

man upplever sina behov och att just de personerna i min studie upplever att de har ett stort 

behov av att de vill bli bekräftade av kuratorerna. Å ena sidan tolkar jag det som att det 

handlar om vart i livet man befinner sig och hur pass ”redo” man är att ta nästa steg. Å andra 

sidan kan jag förstå deras frustration efter ”rop på hjälp”. Enligt min egen uppfattning tolkar 

jag det som att verksamheten bör ses över med hjälp av utvärderingar och uppföljningar som 
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bör evidensbaseras. Det kan vara så att det behövs fler kontinuerliga utvärderingar av 

organisationen. Med detta sagt menar jag att resultatet av utvärderingen bör beaktas. Vilka 

effekter har utvärderingen gett? En annan tänkbar aspekt torde vara att då kuratorerna arbetar 

i team kan det även vara så att det kan vara nödvändigt att ”bolla” och reflektera med de andra 

professionerna i teamet om ”problem” som uppstår, så att samarbetet inte fortskrider i fel 

riktning. Då jag intervjuat föräldrar som är medlemmar i en organisation eller förening, finns 

medvetenhet om att det med stor sannolikhet påverkar resultatet, då föräldrarna ”triggar 

varandra” och är lojala mot sin organisation.  

Ett ”gyllene tillfälle” för både föräldrar och kuratorer att begrunda, är habiliteringsplanerna, 

som är till för just föräldrar och barn. Föräldrarnas behov framkommer och kuratorerna vet 

vad de vill göra, men vad händer sedan? Enligt min uppfattning uttrycker kuratorer att de inte 

har tid, för många arbetsuppgifter, styrda av ekonomin, samt av habiliteringsplanerna. 

Koncentrationen på habiliteringsplanerna tar överhand så pass mycket att föräldrarnas behov 

ändå inte tillgodoses. Kuratorerna känner sig stressade av habiliteringsplanerna och på grund 

av att de tar så mycket av kuratorernas tid, så hinner ”fokuseringen” på att tillfredsställa 

föräldrarnas behov inte med.  

Det praktiska arbetet hamnar tyvärr i dunkel, bakom kulisserna. Kuratorerna ska enligt 

organisationens regler erbjuda föräldrarna insatser, och så vidare. För mycket pappersarbete 

och dokumentation och för lite klientarbete, praktiskt arbete med föräldrarna, blir resultatet.  

En viktig garanti som ”Föräldrastöd- en vinst för alla nationell strategi för samhällets stöd och 

hjälp till föräldrar i deras föräldraskap” SOU tar upp, är att föräldrar som har barn med mer 

specifika behov, behöver andra mer specialiserade insatser. Samhället ska tillhandahålla ett 

lättillgängligt stöd som ska vara anpassat till föräldrars behov. Begreppet garanti är för mig 

när man ska garanteras stöd och hjälp, men vad händer när garantin bara verkar vara en 

illusion? Det har visat sig finnas en större komplexitet kring föräldrars upplevelser av att de 

känner sig glömda och inte får sina behov tillgodosedda. Barnen som växer upp i samhället 

ska kunna få en så bra start i livet som möjligt. Är det verkligen en bra start för barnen när det 

inte finns någon garanti? Detta gör att garantin som finns idag inte räcker till.  

Kuratorerna säger att de informerar om samhällets service, vad man har för rättigheter som 

föräldrar. Kuratorerna beskriver även att de erbjuder föräldrar stödsamtal, avlastning, 

utbildningar, föräldragrupper, ansökan om vårdbidrag. Kuratorerna vill hjälpa föräldrar med 

exempelvis att starta upp fler föräldragrupper men de menar att det inte går på grund av att 

organisationen inte ”tillåter” det. Då kuratorerna är så pass lojala och trogna sin organisation, 

så tror jag att det är viktigt med regelbundna verksamhetsmöten, någon dag i veckan, så att 



 

39 
 

reflektioner och tankar uppdateras och diskuteras mellan professioner. Detta för att kritiskt 

kunna ”granska” över vad man brustit i samt varit bra på att utföra. 

Jag upptäckte en del kontraster mellan hur kuratorer arbetar med föräldrarna och de 

önskningar och behov som föräldrarna har. Kuratorerna uttrycker å ena sidan att föräldrarna 

får hjälp och stöd. Å andra sidan säger de att habiliteringsplanerna begränsar dem men att de 

skulle vilja göra mer för föräldrarna än de kan. Det kan bero på att kuratorerna är väldigt 

lojala mot sin organisation, det vill säga att handlingsutrymmet som kuratorerna använder till 

föräldrarnas fördel är begränsat. Detta i kombination med hur det sociala arbetet utförs i 

organisationen, som exempelvis interaktionen och samspelet mellan kurator och förälder. 

Fungerar ”processen” som Payne (2009) beskriver, mellan föräldrar och kuratorer så följer det 

ena det andra. Det vill säga interaktionen och kommunikationen går inte spikrakt upp eller 

ner, utan befinner sig på en jämn nivå hela tiden. Först ska kuratorn knyta en bra kontakt, så 

att föräldern vill samarbeta. Föräldern känner då i sin tur tillit och förtroende för kuratorn. 

Under tiden kuratorn har kontakt med föräldern, agerar kuratorn direkt och förhåller sig 

kritisk till teorin i praktiken. På så vis uppkommer inga missförstånd anser Payne (2009). 

Annat som framkom genomgående i analysen var kuratorers ansvar. Lipsky (1980) menar att 

det är ett sätt för gräsrotsbyråkraten att avsäga sig delar av sitt ansvar, genom att hon förnekar 

vilka beslut som ska fattas. Torp-Pedersens (2007) studie visar till skillnad från denna studie 

att föräldrarna känner sig trygga med den personliga kontakten de har med personalen. 

Studien visar även att föräldrarna har ett eget inflytande samt att flexibiliteten och samarbetet 

mellan personalen fungerar bra, likaså allmän information. Min reflektion av att Torp-

Pedersens (2007), studie skiljer sig från min studie beror troligtvis dels på att den är utförd i 

en annan kontext, med andra föräldrar och andra erfarenheter. Att resultatet av Torp-

Pedersens (2007) studie ger en hint om att föräldrarna känner trygghet med personalen, kan 

delvis bero på att samarbetet mellan personalen fungerar bra men även att ”processen” som 

Payne (2009) beskriver fungerar. 

Underförstått så kanske kuratorerna skulle vilja ha mer ansvar men de är förmodligen inte 

medvetna om att det är ansvaret som gör att föräldrarna inte upplever att de får hjälp och stöd. 

Ansvaret är dock inte det enda som inte det enda dilemmat, utan det handlar även om 

handlingsutrymmet som kuratorerna utnyttjar minimalt. Hela detta resonemang kan betyda, 

att lyckas inte kuratorerna inleda en bra kontakt med föräldrarna från första stund, fallerar 

resten också.  
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Det visade sig dock att föräldrarna inte enbart hade negativa åsikter då de var väldigt nöjda 

med personerna de hade haft kontakt med. De menade att det fanns en stor ödmjukhet hos 

dem, att de var snälla.  

Andra positiva åsikter som föräldrarna hade var att de hade fått kontakt med andra föräldrar 

genom ”brukarorganisationerna” Riksförbundet Attention och Autism & Aspergerföreningen. 

Tillsammans med andra föräldrar i samma situation, känner föräldrarna att de kan vara sig 

själva och blir bekräftade och förstådda.  

Syftet med denna studie har varit att beskriva hur kuratorer arbetar med att hjälpa och stödja 

föräldrar som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt att förstå hur 

föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever hjälpen och stödet 

som kuratorerna utför. Studien har baserats på en kvalitativ metod genom kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer. Tre intervjuer har genomförts med föräldrar till barn med NPF 

och fyra intervjuer har genomförts med kuratorer på habiliteringsenheter. Fem aktuella studier   

inom området har applicerats och Malcolm Paynes teori om professionellt socialt arbete och 

dess processer har fungerat som teoretiskt ramverk.  

Genom studiens gång har jag gjort ställningstaganden och valt perspektiv för att få syfte och 

frågeställningar att passa ihop. Anledningen till detta var att förhålla studien till tidsaspekten, 

samt att begränsa studien. Detta har givetvis påverkat studiens resultat. Det hade varit oerhört 

intressant att använda en metodkombination med både en kvalitativ och en kvantitativ metod 

och skicka ut enkäter till alla habiliteringsenheter som finns i Sverige, samt att intervjua 

föräldrar som inte är medlemmar i brukarorganisationer. På så vis hade jag fått ett omfattande 

material och kunnat fånga hela processen. Nu i efterhand har det dykt upp tankar kring flera 

frågor som jag velat ställa under intervjuerna för att tydliggöra. Min förhoppning är att jag 

längre fram i tiden kan fortsätta med att göra en uppföljning på dessa spår. Ett annat spår som 

också hade varit intressant att studera är likabehandling, att studera ifall andra föräldrar i 

samma situation också blir nekade önskemål om insats eller om de får den insats de önskar.  

Det hade även varit intressant att lägga fokus på vidare forskning ur ett genusperspektiv, då 

genus är relativt outforskat inom detta område och inte minst inom handikappvetenskapen.  

Vad gäller den tidigare forskningen finns det relativt mycket forskning som handlar om att 

vara förälder med en funktionsnedsättning men däremot är forskning om föräldrar till barn 

med NPF begränsad.  

Det jag saknar är mer forskning kring föräldrar som har barn med NPF. Med jämna 

mellanrum rapporterar media om föräldrar till barn med NPF. Jag tror att det i framtiden 
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kommer att behövas forskning, då gruppen föräldrar till barn med NPF ökat markant under de 

senaste tio åren. 
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Bilaga 1  
 
Intervjuguide 1  

Bakgrundsfrågor  

Vilken utbildning har du?  

Hur länge har du arbetat här?  

Har du arbetat på andra ställen innan?  

Berätta om vad du gör i ditt arbete; eller berätta om verksamheten?  

1. Vilken hjälp och vilket stöd är möjligt att få för föräldrar som har barn med neuropsykiatriska 

funktionshinder?  

 

- När, i vilket skede brukar ni komma i kontakt med föräldrarna?  

 

- Hur ofta träffar ni föräldrarna?  

 

- Hur sker kontakten?  

 

- Hur kommer det sig att ni erbjuder just det stödet?  

 

- Hur genomförs hjälpen/stödet?  

 

- Vilken typ av hjälp/stöd vill föräldrarna ha?  

 

- Vilken är den mest förekommande frågan ni får?  

 

- Finns det något föräldrarna påpekar att de saknar?  

 

2. Vilka metoder och arbetssätt används?  

 

- vilka arbetsmetoder använder ni? Kan du berätta lite om dem?  

 

- Hur kommer det sig att ni använder just det arbetssättet eller just den metoden?  

 

- Styrkor/svagheter?  

 

3. Hur bemöter ni föräldrarnas behov?  
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- Vilken hjälp och stöd kan föräldrarna vara i behov av under perioden som  

 

barnet är under utredning?  

- Hur kommer det sig att barnen utreds?  

- Vem efterfrågar utredning?  

 

- Av vilka orsaker? Det vill säga vad har man lagt märke till och vem har lagt  

 

märke till detta?  

- Hur arbetar ni med föräldrarna då?  

 

- Hur kommer det sig att ni arbetar just så?  

 

- Hur brukar föräldrarna förhålla sig till att barnet får en neuropsykiatrisk diagnos?  

 

- Finns olika sätt?  

 

- Vad händer om barnet utreds och inte får en diagnos?  

 

- Hur brukar föräldrarna hantera det?  

 

- Vilka reaktioner uppvisar föräldrarna efter barnet fått en diagnos?  

 

- Hur arbetar ni med föräldrarna i den fasen?  

 

- Kan ni se någon förändring, det vill säga hur föräldrar reagerar före respektive efter diagnos på sitt 

barn?  

Är det något ni vill fråga om eller tillägga? Är det något ni funderat på som inte jag har frågat om? 
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Bilaga 2  
 
Intervjuguide 2  

- Hur fick ni kontakt med Attention/Autism & Aspergerförbundet?  

 

- Har ni fått någon hjälp från dem?  

 

- Vad betyder det för dig?  

 

1. Hur upplever ni som förälder hjälpen?  

- Hur yttrar sig ditt barns funktionshinder?  

- Finns det några problem som uppkommer? Vilka?  

 

- Finns det något du anser att du behöver hjälp med? Vad?  

 

- Vilken hjälp har barnet fått?  

 

2. Vilken hjälp och stöd är möjlig att få?  

- Vilken hjälp har ni som föräldrar fått?  

 

- Har ni varit i kontakt med någon habilitering eller liknande? 

 

 

- Hur ofta har ni kontakt med habiliteringen?  

 

- Hur sker kontakten?  

 

- Vilken typ av stöd/hjälp får ni av habiliteringen?  

 

- Hur upplevde ni det?  

 

3. Vilka metoder och arbetssätt användes?  

 

- Hur effektiv tyckte ni att metoden var?  

 

4. Hur bemöter man som kurator era behov som föräldrar?  
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- Finns det något önskemål om stöd/hjälp från er sida?  

- Vilket?  

- Upplever ni att det är något ni saknar med habiliteringen?  

- Hur reagerade ni innan ni fick er diagnos på ert barn, det vill säga under utredning ?  

- Hur upplevde ni kuratorns arbete med er under den tiden?  

- När ert barn fått sin diagnos, hur reagerade ni då?  

- Hur upplevde ni kuratorns arbete i det skedet?  

- Finns det något som ni anser att kuratorn kunde gjort annorlunda?  

Är det något ni vill fråga om eller tillägga? Är det något ni funderat på som inte jag har frågat om?46 

 


