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Syftet var att undersöka vilka likheter och skillnader det finns mellan de statliga stödsystem 
som ges till föräldrar som har barn med en utvecklingsstörning i Sverige och i Storbritannien. 
Syftet är även att undersöka vilka upplevelser föräldrarna har av det stöd som ges. Som 
metodval valdes en kvalitativ metod med en komparativ ansats. Studien utgjordes av tre 
intervjuer med föräldrar till barn med en utvecklingsstörning i Sverige och en intervju 
genomfördes med en myndighetsperson i Storbritannien. Resultatet visade att de statliga 
stödsystemen till föräldrar som har barn med en utvecklingsstörning, i de olika länderna, 
skilde sig från varandra. I Storbritannien ligger det ett större ansvar på den egna familjen att ta 
hand om sina barn, funktionsnedsatta eller ej, medan man i Sverige ser det som ett gemensamt 
åtagande för hela befolkningen. I resultaten framkom även att föräldrarna i de båda länderna, i 
stort sett, upplevde samma för- och nackdelar med den servicen som de blev erbjudna. De 
mest övergripande förändringar som föräldrarna i båda länderna ville ha mer av var mer 
information om den service som de har rätt till samt mer teckenspråk i skolorna. Slutsatsen till 
varför stödsystemen skiljer sig från varandra, i dessa länder, kan förklaras genom 
globaliseringsteorin. Den teorin skulle säga att dessa skillnader har uppkommit som ett 
resultat av att Storbritannien har kommit längre i globaliseringsprocessen, vilket har givit dem 
ett mer individualistiskt tänkande och större ansvar ligger på den egna familjen att ta hand om 
sina barn. Slutsatsen till varför föräldrarna i de båda länderna har liknande upplevelser av det 
stöd som ges kan bero på deras utmanande situation. En förälder till ett barn med en 
utvecklingsstörning känner oftast större påfrestningar och det statliga stödet kan nästan aldrig 
leva upp till deras förväntningar.  
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Main aim was to explore the similarities and differences between the formal support systems 
that are given to parents of children with a learning disability in Sweden and United 
Kingdom. The aim was also to look at the parents experiences with the support that they were 
given. A qualitative method was used in this study, with a comparative approach. The study 
was based on three interviews done with parents of children with a learning disability in 
Sweden and an interview of an authority person in the United Kingdom. The results show that 
the formal support systems to parents of children with a learning disability are very different 
from each other in these countries. In the United Kingdom more responsibility is laid upon the 
families to take care of their children, disabled or not, while in Sweden it is a joined 
responsibility for all citizens. Taken together, parents in Sweden and in United Kingdom 
experience the support that they are given quite equal, both pros and cons. The Swedish 
parents in this study and the authority person from United Kingdom described almost the 
same changes that these families would like the government to develop. These were more 
information about different services and more sign language in school. The conclusion 
regarding why the support systems differ, can be explained through the globalization thesis. 
This thesis would say that these countries' differences in the formal support system exist 
because United Kingdom has come much further in the globalization process, which gives 
them more individuality and own responsibility for their own families. The conclusion 
regarding why the parents share the same experience about the support that they were given 
can be explained by their challenging position, as a parent to a child with a learning disability, 
being so stressful that the formal support never can live up to their expectations. 
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Förord 
 
Den här c-uppsatsen kommer att behandla vilket stöd och service som finns tillgängligt och 
ges till familjer som har ett barn med en utvecklingsstörning. Idén till studien fick jag under 
sommaren 2007 då jag arbetade som vikarierande enhetschef vid handikappomsorgen i 
Söderhamns kommun. Under den här tiden ansvarade jag över gruppbostäder för personer 
med utvecklingsstörning. Varför jag just valde att göra en jämförande studie är först och 
främst för att jag vill se om länderna har någonting att lära av varandras system. Varför 
England blev den jag ville komparera Sverige med är för att jag efter avslutade studier skall 
söka jobb där och jag vill få en inblick i det engelska systemet som finns runt de 
funktionshindrade.  
 
Jag skulle vilja ge ett stort tack till mina respondenter och informanten, utan er hade det 
förmodligen inte blivit någon uppsats. Jag skulle också vilja tacka mina nära och kära som har 
stöttat mig under skrivprocessen. Sist men inte minst skulle jag vilja tacka min handledare 
som har varit ett stort stöd för mig. Tack Munir för att du haft tålamod och varit engagerad i 
mitt arbete, utan Dig hade det inte blivit någon uppsats. Du har varit en klippa. Tack! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Innehållsförteckning 
 

1. Inledning 1  
 1.2 Syfte  2  
 1.3 Frågeställning 2  
 1.4 Definitioner av centrala begrepp 2  
 
2. Tolkningsram 2  
 2.1 Tidigare forskning 2  
  2.1.1 Utvecklingsstörning ur ett historiskt perspektiv 3  
  2.1.2 Nationellt perspektiv 4  
  2.1.3 Internationell utblick  6   
 2.2 Viktiga begrepp och teoretiska utgångspunkter 8  
  2.2.1 Lagstiftning i Sverige och Storbritannien            9                                          
 2.2.2 Symbolisk interaktionism         11                                                   
 2.2.3 Individualism och globalisering 12 
 2.2.4 Normaliseringsprincipen 13 
 
3. Metod 14 
 3.1 Kvalitativ metod 14 
 3.2 Komparativ metod 15 
 3.3 Litteratursökning 15 
 3.4 Kvalitativ intervju 15 
 3.4.1 Urval/avgränsning samt genomförande plan 15 
 3.4.2 Databearbetning 16 
 3.5 Etiska riktlinjer 16 
 3.6 Reliabilitet/validitet 17  
 3.7 Metoddiskussion 17 
 
4. Resultat/analys 19 
 4.1 Presentation av intervjupersonerna 19 
 4.2 Statligt stöd 19 
 4.2.1 Professionellt stöd  19 
 4.2.2 Analys av professionellt stöd 20 
 4.2.3 Finansiellt bidrag 21 
 4.2.4 Analys av finansiellt bidrag 22 
 4.2.5 Lagen och servicen 22 
 4.2.6 Analys av lagen och servicen 23 
 4.3 Upplevelser kring stöd och service 24 
 4.3.1 Positiva upplevelser 24 
 4.3.2 Analys av de positiva upplevelserna 24 
 4.3.3 Negativa upplevelser 25 
 4.3.4 Analys av de negativa upplevelserna 26 
 4.3.5 Förändringar 26 
 4.3.6 Analys av förändringar 27 
 4.4 Lagen i praktiken 28 
  4.4.1 Analys av lagen i praktiken 28  
 



5. Diskussion 29  
 5.1 Skillnader 29 
 5.2 Likheter 31 
 5.3 Tillämpning av lagstiftning 31 
 5.4 Slutsatser av undersökningen 32 
 5.5 Förslag till vidare forskning 32  
  
Referensförteckning 
 
Bilagor 

 



 1 

1. Inledning 
 
Personer med utvecklingsstörning har generellt sett mött många olika svårigheter i samhället 
genom tiderna. De har gått från att vistas på institution till att numer vara mer integrerade i 
samhället. På 1800-talet och den första halvan av 1900-talet blev föräldrar till barn med en 
funktionsnedsättning uppmanade av sjukhuspersonalen att lämna ifrån sig sina barn för 
barnets eget bästa eftersom idéerna som präglade den här tiden argumenterade för att barnen 
for illa i det egna hemmet (Grunewald 1994 s.58-59). Det segregerande institutionstänkandet 
som hade varit rådande i nästan ett decennium började i Sverige försvinna i slutet av 1960-
talet. Till grund för denna förändring låg normaliseringsprincipen som utgick ifrån att alla 
med en funktionsnedsättning borde få leva ett så nära normalt liv som möjligt (Nirje 2003 
s.25-29). 1986 års omsorgslag lagstadgade den nya integrerade omsorgen för 
funktionshindrade och nedrustningen av vårdhemmen och specialsjukhusen blev ett faktum 
(Bakk & Grunewald 2003 s.222).  
 
Enligt Borsay (2005 s.197-198) har en liknande situation präglat Storbritannien för de 
personer som lever med en funktionsnedsättning. I Storbritannien har inte det integrerade 
tänkandet vunnit, utan kampen pågår än. Sedan 1950-talet är det National Health Service som 
står för vården och omsorgen i landet (a.a.). För att få stöd och service i Storbritannien gäller 
det att man bor på rätt ställe samt att man verkligen är i behov av hjälpen. Det 
utvecklingsstörda barnets välmående ses som den individuella familjens åtagande och inte 
som ett samhällsproblem (Hwang & Olsson 2003 s.328-329). 
 
I Sverige har vi en tradition av ett välutbyggt välfärdssystem som skall fånga upp alla 
samhällsmedborgare. I dagens samhälle har familjer med barn med utvecklingsstörning rätt, 
enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), att söka stöd 
och service från deras kommun. I lagens anda skall föräldrar till barn med en 
funktionsnedsättning ses som experter på sina barns och hela familjens behov och de borde 
behandlas som samarbetspartners till de yrkesprofessionella inom det kommunala och 
landstinget (a.a.). 
 
I en finsk studie skriven av Taanila et al (2002) Coping of paretns with physically and/or 
intellectually disabled children, kommer författarna fram till att föräldrar i Finland anser att 
den service och det stöd som de får från det formella systemet är väldigt viktigt för dem. 
Föräldrarna i studien anser att de bidrag som de får från det sociala är viktiga då föräldrarna 
ges möjlighet att bestämma om de ville arbeta eller stanna hemma och ta hand om deras barn 
med en utvecklingsstörning (Taanila et al 2002 s.80-81). I en svensk studie skriven av Dellve 
et al (2006) Stress and well-being among parents of children with rare diseases: a 
prospective intervention study argumenteras det för motsatsen, till resultaten av den finska 
studien. Svenska föräldrar säger sig ha en dålig erfarenhet när det gäller samarbetet och ett 
stort glapp mellan deras juridiska rättigheter och den service som verkligen ges (Dellve et al 
2006 s.394). 
 
Trots intentionerna i lagstiftningen, det vill säga, LSS som skall garantera stöd och service åt 
föräldrar med barn med utvecklingsstörning verkar de svenska föräldrarna fortfarande vara 
missnöjda enligt Dellve et al (2006). Personer med utvecklingsstörning möter följaktligen 
även svårigheter i dagens samhälle trots den nuvarande lagstiftningen. Med utgångspunkt ur 
detta har jag funnit det intressant att undersöka de svårigheter föräldrar till barn med 
utvecklingsstörning upplever kring det stöd och service som ges från statligt håll och om 
stödet och attityderna inom detta område skiljer sig emellan Sverige och Storbritannien. 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka om det finns skillnader och likheter mellan 
Sverige och Storbritannien när det gäller vilket statligt stöd som ges till föräldrar till barn 
med en utvecklingsstörning. Syftet är även att undersöka hur tre familjer i Sverige och en 
myndighets person i Storbritannien upplever den hjälp som dessa föräldrar får från staten och 
om det kan urskiljas nationella skillnader. Studiens syfte är också att undersöka om 
föräldrarnas och myndighetspersonens upplevelser är att lagstiftningarna tillämpas på rätt sätt 
i praktiken. 
 
1.3 Frågeställningar 
 

- Finns det skillnader och likheter mellan Sverige och Storbritannien med det stöd som 
erbjuds och ges till familjer med barn med en utvecklingsstörning?  

- Vilka upplevelser har familjerna i Sverige och myndighetspersonen i Storbritannien 
angående det stöd som ges? Finns det nationella skillnader? 

- Är föräldrarnas och myndighetspersonens upplevelsers att ländernas lagstiftningar 
tillämpas på rätt sätt i praktiken?  

 
1.4 Definition  
Utvecklingsstörning är en nedsättning i den intellektuella funktionen. Nedsättningen kan ha 
stor variation men det gemensamma som alla utvecklingsstörda har är en hämmad 
begåvningsnedsättning.  I LSS definieras utvecklingsstörning som en intellektuell 
funktionsnedsättning som beror på en skada som inträffat ett barn före 16 års ålder (Bakk & 
Grundwald 2003. s.19). 

 
1. Tolkningsram 
 
2.1 Tidigare forskning 

 
Under det här avsnittet kommer tidigare forskning att behandlas. Först kommer en 
redogörelse för hur det har sett ut för personer med funktionsnedsättningar rent historiskt för 
att senare behandla vetenskapliga artiklar som har skrivits rörande föräldrar till barn med en 
utvecklingsstörning. De vetenskapliga artiklarna kommer att delas in i ett nationellt och ett 
internationellt perspektiv. De internationella studierna som redovisas kommer till största 
delen från Storbritannien eftersom syftet med uppsatsen ligger i att jämföra Sverige med 
Storbritannien. En studie från Irland, en från USA och en från Finland kommer även att 
redovisas i denna del eftersom det har visat sig att deras resultat ligger till grund för 
analysdelen av denna uppsats. 
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2.1.1 Utvecklingsstörning ur ett historiskt perspektiv   
 
Under det tidiga 1800-talet var det ovanligt att personer med en funktionsnedsättning1 var 
placerade på institutioner utan barnen växte upp tillsammans med sina föräldrar och syskon 
(Förhammar & Nelson 2004 s.87). På slutet av 1800-talet och början på 1900-talet växte det 
fram institutioner där barn som då beskrev som ”sinnesslöa” vistades. Motivet och 
argumentationen till varför anstalterna grundades var enligt Nirje (2003 s.24-25) för att dessa 
barn ansågs fara illa i de miljöerna där de tidigare vistades, som till exempel i den egna 
familjen eller på fattighus. I början på 1900-talet uppmärksammades de ”obildbara” och 
”vanartade”. Synen på barnen med utvecklingssvårigheter blev nu allt mer pessimistisk och de 
ansågs vara en fara för samhället. De betraktades som ett hot mot rasbiologin och därför 
instiftades steriliseringslagar för att förhindra att de skulle fortplantade sig (a.a.).  
 
Föräldrar avråddes av läkarna att ta hem sina barn när det visade sig på BB att barnet hade en 
funktionsnedsättning. I andra fall, när funktionsnedsättningen inte upptäcktes direkt, vårdade 
föräldrarna ofta barnet i hemmet så länge de kunde. När de sedan vid 3-4 års ålder inte 
utvecklade sig som andra barn skickade de ofta iväg till vårdhem. Ibland kunde vårdhemmen 
ligga långt från barnets hemort eftersom det inte fanns vårdhem i alla landsting (Grunewald 
1994 s.58-59). 
 
På 1950-talet kom det motsättningar mot att barn med en utvecklingsstörning bodde på 
institutioner. Man menade att barnen borde få bo hemma hos sina föräldrar. Ett barn med en 
utvecklingsstörning har samma behov som alla andra barn, intimitet, kontinuitet och 
kärleksrelationer. Ett barn med en utvecklingsstörning har även extra behov i form av 
specialpedagogik, sjukgymnastik och läkarvård (Grunewald 1994 s.51) 
 
År 1967 kom ännu en ny lag, 1967 års omsorgslag. Den stod för den sista upprustningsfasen i 
det segregerade omsorgssystemet. I samband med genomförandet av detta började 
befolkningen att tvivla på det segregerade institutionstänkande som hade dominerat under så 
lång tid. Det var då normaliseringsprincipen formulerades och fick genomslag (Nirje 2003 
s.25-29). Bank- Mikkelsen som grundade normaliseringsprincipen menade att de personer 
som har en utvecklingsstörning räknas till det så nära normala som möjligt. Grunewald 
sammanfattar 1900-talet ur ett föräldraperspektiv och menar, att det har gått från att hålla 
barnen borta från föräldrarna, segregerade, till att bo med deras egna familjer, integrerade i 
samhället (Grunewald 1994 s.40-41). 
 
År 1986 kom ännu en ny omsorgslag. Landstingen ålades att planera för en nedrustning och 
av 
 
Som beskrevs i inledningen så har liknande förhållanden ägt rum i Storbritannien. Personer 
med en funktionsnedsättning har varit ett försummat område genom historien. De har också 
haft en kamp mellan de två olika boende formerna: institutionellt boende och 
samhällsintegrerat boende. Institutionellt boende ansågs vara säkrast för de 

                                                        
1Funktionsnedsättning sker till följd av en skada eller sjukdom, vilket leder till att kroppen eller den psykiska 
funktionen är nedsatt hos personen (Bakk & Grundwald 2003 s.18). 
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funktionshindrade2 då de kom ifrån fattigdom och bort från ett diskriminerande samhälle 
(Borsay 2005 s.197). 
 
I slutet av 1800-talet blev många fattigsjukhus, som grundades av den dåvarande lagen Poor 
Law blev en del av the volountary hospitals och senare började de tillhöra de lokala 
myndigheterna. År 1948 blev alla institutioner en del av det centrala styret som en följd av 
etableringen av National Health Service. Idag är det fortfarande National Health Service som 
har hand om och står för vård och omsorg i hela Storbritannien (Borsay 2005 s.198). 
 
2.1.2 Nationellt perspektiv 
 
I en svensk artikel Influence of macrostructure of society on the life situation of families with 
a child with intellectual disability: Sweden as an example skriven av Hwang och Olsson 
(2003) jämförs Sveriges välfärdssystem med de system som finns i USA och Storbritannien. 
Syftet var att se om stressfaktorerna kring att ha ett barn med en utvecklingsstörning var de 
samma länderna emellan. Den metod som användes var en kvantitativ enkätstudie som 
mailades ut till 226 familjer (Hwang & Olsson 2003 s.328, 337). Författarna beskriver 
historien kring omsorgen av barn med eller utan utvecklingsstörning i USA och 
Storbritannien, som något som är helt och hållet på den egna familjens ansvar, medan man i 
Sverige ser det som ett gemensamt ansvarsområde. Omsorgen kring utvecklingsstörda i USA 
och Storbritannien är enligt författarna influerad av samhällelig organisation samt av de 
politiska och det ekonomiska klimatet. I det svenska samhället finns det flera förmåner för 
föräldrar som hjälper dem att ta hand om sina barn (a.a. s.328-329). 
 
I resultaten framkommer både positiva och negativa upplevelser, som svenska föräldrar till 
barn med utvecklingsstörning har, angående det stöd och den service som de hade rätt till. 
Allt som allt var föräldrarna tillfreds eller mycket tillfreds med den kontakt de hade med 
yrkesprofessionella. En förälder kommenterade stödet som något väldigt positivt (a.a. s. 336). 
 
 We have been so well taken care of ever since the beginning… 
 We have never mind paying the high taxes in Sweden, and  
  now we can really see where the tax money goes (Olsson & 
 Hwang 2003:336). 
 
Det framkom även negativa upplevelser av det stöd som ges av den svenska staten. En 
förälder beskriver kampen om rättigheterna till hjälp så här: 
  
 It sounds really nice with children within LSS (the law of service 
 and support for people with disabilities), but everything has to be  
 fought for. The power you need to take care of the child is wasted 
 on finding out about service, calling and getting angry (Hwang &  
 Olsson 2003:336). 
. 
Forskarna fann att svenska familjer inte ansåg det vara stressfullt med ekonomin eftersom de 
fick ekonomisk assistans från staten. De fann två stressfaktorer bland de svenska familjerna 
som även kunde återfinnas i de internationella studierna som har gjorts. Dessa föräldrar hade 
ett begränsat socialt liv och de hade även en stor tidsbrist. En förklaring till detta kan enligt 
författarna vara att sedan 1960-talet i Sverige har kvinnor deltagit på arbetsmarknaden vilket 
kan leda till brist på tid när man har ett barn med en utvecklingsstörning. Trots en 
                                                        
2 Funktionshinder är en följd av en funktionsnedsättning då en skada eller sjukdom kan påverka till exempel 
hjärnan vilket kan ge individen ett eller flera funktionshinder (Bakk & Grunewald 2003 s. 18). 
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välutvecklad dagverksamhet för barn med utvecklingsstörning har studier visat att föräldrar 
har svårt att hitta en dagverksamhet som är lämpligt just för sitt barn. Här kan det handla om 
intressekonflikter som föräldrarna måste hantera och som kan resultera i skuld och stress (a.a. 
s.337). 
 
Varför vissa föräldrar var missnöjda med stödet och servicen i Sverige förklarar forskarna 
med att det kan bero på att föräldrar i Sverige har högre krav än familjer i andra länder på det 
stöd som skall ges eftersom de litar på att den sociala välfärden skall hjälpa dem när de 
behöver den. Föräldrar i Sverige förväntar sig att den nödvändiga servicen ska vara 
tillgänglig i samhället utan att de måste anstränga sig (Hwang & Olsson 2003 s.339). 
 
Forskarna menar att det kanske inte är så uppmuntrande att familjer till utvecklingsstörda 
barn i Sverige nästan uppfattar samma stressfaktorer trots det välutbyggda stöd och service 
system som finns tillgängligt. Trots detta anser författarna att stöd till dessa familjer är 
viktigt, men att samhället måste lyssna till familjerna så servicen ges på rätt sätt. En viktig 
sak för föräldrarnas välmående och tillfredsställelse med servicen är att föräldrarna upplever 
att de har kontroll över den service som ges och över sin livssituation (a.a.). 
 
Hwang och Olsson (2006) har även skrivit en annan artikel angående föräldrar till barn med 
en utvecklingsstörning. I denna studie undersökte de hur deltagandet i arbetslivet ser ut för 
dessa föräldrar. En kvantitativ enkät mailades ut till 179 föräldrar till barn med en 
utvecklingsstörning och till 196 föräldrar som kontrollgrupp (Hwang & Olsson 2006 s.963). 
 
Resultat av studien visar att det finns ett samband mellan föräldrars deltagande i arbetslivet 
och om de har ett utvecklingsstört barn. Om det finns ett barn med en utvecklingsstörning i 
familjen är det större risk att mamman i familjen arbetar färre timmar än pappan samt färre 
timmar än föräldrarna i kontrollgruppen. Studien visade däremot inte att mammorna till barn 
med utvecklingsstörning var mer ansvariga för barnens omsorg än vad mammorna i 
kontrollgruppen var (a.a. s.963, 966). 
 
Generellt sett reflekterar resultaten över den nuvarande situationen för föräldrar till 
utvecklingsstörda barn i Sverige, där mammor oftast arbetar deltid och tar mer ansvar över 
barnen än vad papporna gör. Författarna tror att detta förmodligen har att göra med att 
föräldrar till barn med en utvecklingsstörning får ett statligt ekonomiskt bidrag, vilket gör att 
de får större ekonomiska valmöjligheter och de kan välja själva om de vill arbeta mindre. På 
så sätt kan föräldrarna spendera mer tid i hemmet och många mammor väljer att göra det (a.a. 
s.967- 968). 
 
Andra svenska forskare som skrivit om föräldrar till barn med en funktionsnedsättning är 
Dellve, Samuelsson Tallborn, Fasth och Hallberg (2006). I deras vetenskapligartikel är syftet 
att undersöka vilka erfarenheter föräldrar till barn med sällsynta sjukdomar har till begreppen 
stress, hälsa och stödinsatser och hur dessa påverkar familjen (Dellve, et al 2006 s.392,394). 
 
Det framkommer i studien att svenska föräldrar har dålig erfarenhet av samarbete trots att vi i 
Sverige har ett väl utbyggt stöd och servicesystem för dessa föräldrar. Föräldrarna ansåg att 
det fanns ett glapp mellan deras juridiska rättigheter och mellan den service som ges idag 
(Dellve, et al 2006 s.392, 394). 
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2.1.3 Internationell utblick 
 
Detta avsnitt redogör för vad den internationella forskningen kring föräldrar till barn med en 
funktionsnedsättning och föräldrar till utvecklingsstörda barn har kommit fram till. Som 
framkommit tidigare kommer fokus attvara på studier från Storbritannien eftersom det är det 
land som Sverige kommer att kompareras med i denna studie. 
 
I studien Acknowledging the extra care parents give their disabled children Lawton & 
Roberts (2001) från University of York i Storbritannien har forskarna studerat det extra stöd 
som föräldrar med funktionshindrade barn behöver ge sitt barn. Alla föräldrar förväntas att ta 
hand om sina barn men när ett barn föds med extra behov blir omsorgsbelastningen stor. Det 
utökade behovet av omsorg går utöver det vanliga behovet av föräldraskap och 
omhändertagande. Tidigare forskning som Roberts och Lawton tar upp visar på att en 
utebliven service och stöd från yrkesprofessionella ökar pressen på föräldrar till 
funktionsnedsatta barn (Baxter 1987; Sloper & Turner 1992 i Lawton & Roberts 2001 s.308). 
I Storbritannien misslyckas många professionella med att se till det utökade omsorgsbehovet 
som kommer som en följd av att ha ett barn med en funktionsnedsättning. Som 
forskningsmetod har det använt sig av både kvantitativ och kvalitativ ansats (Lawton & 
Roberts 2001 s.308-309). 
 
I resultaten kom de fram till att föräldrarna vill att professionella ser och förstår deras extra 
föräldraansvar. Av resultaten kom forskarna fram till olika punkter som föräldrarna såg som 
sitt extra omsorgsarbete på grund av barnets funktionshinder. De två mest generella 
exemplen på det extra omsorgsarbetet var: 1. att generellt sett hade alla barn, av de 40 000 i 
studien, har behov av extra omsorg i sex olika områden av den dagliga omsorgen och  2. att 
70 procent av barnen behövde extra omsorg när det gäller påklädning, matning, hygien samt 
under nattetid (a.a. s.318-319). 
 
En annan studie från Storbritannien som tar upp föräldrars situationen som har ett barn med 
en funktionsnedsättning är Families with disabled children (Beresford & Sloper 2006 s.928-
929). Författarna argumenterar vilken viktig funktion primärvården har för att påverka 
föräldrarna och det funktionsnedsatta barnets livssituation. Behovet från yrkesprofessionella 
som dessa familjer behöver är ofta ouppfyllda. Den här situationen kommer att fortskrida om 
inte möjligheterna att tillgodose barnens behov av hälsovård förbättras och om inte de rätta 
verktygen finns tillgängliga för att ge familjerna bättre stödinsatser (a.a.). 
 
Av studien framgår att 55 procent av familjer med ett barn med en funktionsnedsättning lever 
i fattigdom i Storbritannien. Detta kan bero på att ett funktionsnedsatt barn kostar ungefär tre 
gånger så mycket som ett icke-funktionsnedsatt barn. Föräldrarna till dessa barn har ofta inte 
möjligheten att arbeta eftersom barnet kräver så mycket omvårdnad. Det är inte vanligt att 
mammor till barn med en funktionsnedsättning har ett betalt arbete. Dagens handikappbidrag 
som ges i Storbritannien möter inte det egentliga behovet av bidrag. Det blir speciellt tydligt 
för de diskriminerade i samhället, såsom minoritetsgrupper, eftersom det är minst troligt att 
de ansöker om handikappbidraget som ges till familjer med ett funktionsnedsatt barn och det 
är också minst troligt att de,när de ansöker om stöd då, får något bidrag menar författarna. I 
Storbritannien heter bidraget levnadsersättning för funktionshindrade (a.a.). 
 
Att bo i anpassade hus och lägenheter samt att ha lämplig utrustning i hemmet som kan 
underlätta för omsorgen kring barnet är ett stort problem i Storbritannien då de flesta familjer 
rapporterar att de har problem med sin boendesituation på grund av den otillräckliga 
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utrustningen i hemmet. Ett annat stöd som anses vara svårt att få beviljat är korttidsavlastning 
för omsorgsarbetet, vilket för många är så viktigt. De behöver få mer tid för sig själva samt 
för eventuella andra barn (Beresford & Sloper 2006 s.928-929). 
 
Författarna betonar vikten av primärvård. Tidigare studier, som redovisas i artikeln, har visat 
att servicen från en ”key worker”3 ger positiva effekter på de tidigare icke tillgodosedda 
behoven och gör att familjen upplever ett större välmående. Författarna anser att en ”key 
worker” kan vara den del av lösningen för att försäkra familjens sociala och ekonomiska 
behov anser författarna. De anser vidare att det är primärvårdens uppgift att ge information 
till key workern så att denne är medveten om barnets och familjens behov (Beresford & 
Sloper 2006 s.928-929). 
 
I en annan brittisk studie som tar upp vilket stöd som ges till föräldrar med barn med en 
utvecklingsstörning är Cooper et al. (2005). De har undersökt vilket stöd som ges till 
föräldrar med barn med utvecklingssvårigheter och utmanade beteende. Studien som var av 
kvantitativ art kom fram till att de flesta är missnöjda med den servicen som finns tillgänglig. 
Hälften av alla tillfrågade ansåg att de inte hade någon som helst hjälp eller att hjälpen som 
erbjöds inte var till någon nytta. Den hjälp som ges är inte alltid till nytta eftersom den inte är 
till någon användning för barnets behov (Cooper et al.2005 s.59). I Storbritannien har det 
enligt författarna förekommit en rationalisering av servicetjänsterna vilket har lett till att det 
kan uppstå orättvisa bland dem som får tillgång till tjänsterna och de som inte får någon hjälp 
alls. Författarna kom fram till att det behövs en bättre serviceansats för att möta familjernas 
stödbehov (a.a.). 
 
I en irländsk studie (Forde et al 2004) har författarna undersökt föräldrars behov av att få 
avlastning i hemmet när de har ett barn med en funktionsnedsättning. Det är vetenskapligt 
bevisat att avlastning i hemmet är oerhört viktigt för dessa föräldrar. Studien gjordes på 16 
föräldrar som blev intervjuade före och efter ett 12 månaders projekt som kallades för Link 
Family Support, där föräldrarna fick avlastning efter sina individuella behov (Forde et al. 
2004 s.698). I resultatet av studien redovisas att majoriteten av föräldrarna, innan projektet, 
hade avlastning några gånger per år. I projektet framkommer det att de flesta föräldrar skulle 
vilja få någon slags avlastning några gånger i veckan, så att de får mer tid till sig själva och 
de andra barnen. Efter projektet framkom det även att 15 föräldrar ansågs sig ha en reducerad 
stressnivå. Det framkommer också av resultaten att föräldrarna hade väldigt lite stöd och 
avlastning. Om det förekom avlastning, så var det i form av stöd från släkten. Alla föräldrar i 
studien anser att avlastning borde vara en del i den statliga servicen som ges, samt att den 
inte borde vara tidsbegränsad (a.a. s.700-703). 
 
Till skillnad mot de tidigare studierna som presenterats i tolkningsramen har det, i en finsk 
vetenskaplig artikel skriven av Taanila et al. (2002), framkommit att föräldrar till barn med 
en utvecklingsstörning är nöjda med det stöd som ges. Författarnas mål med studien var att 
klargöra vilka copingstrategier familjer med utvecklingsstörda barn använder sig av för att 
hantera vardagen. Metoden som författarna använde sig av var kvalitativ med intervjuer. I 
artikeln framkommer det att det sociala stödet och servicen från det formella statliga 
systemet är oerhört viktigt. Föräldrarna har fått tagit del av kurser av olika slag och speciellt 
givande var samtalsgrupperna med andra föräldrar i samma situation. Föräldrarna i studien 
fann också att socialbidragen från staten var till hjälp för att klara av vardagen, på så sätt 

                                                        
3 En ”key worker” är en person som co-ordinerar hjälpen från olika serviceområden så att familjerna bara 
behöver prata med sin key worker medan denne i sin tur tar kontakt med alla myndigheter för familjens räkning 
(Directgov 2007a). 
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erbjöds de valmöjligheter om de ville fortsätta arbete utanför hemmet eller om de ville stanna 
hemma och vårda barnet med utvecklingsstörningen (Taanila et al. 2002 s.73, 80-81). 
 
 
2.2 Viktiga begrepp och teoretiska utgångspunkter 
 
Under det här avsnittet redogörs för begreppen funktionsnedsättning, funktionshinder, 
handikapp och utvecklingsstörning som bland annat finns i ICF (International Classification 
of Functioning, Disability and Health). Den rådande lagstiftningen i de båda länderna kring 
personer med utvecklingsstörning kommer även att redovisas. Den teori som ligger till grund 
för analysdelen är symbolisk interaktionism och då med tyngdpunkt på Goffmans 
stigmateori, för att förstå de funktionshindrade samt deras anhöriga bättre. Stigmateorin 
kommer sedan att kopplas ihop med normaliseringsprincipen. En annan teoretisk ansats som 
jag anser är viktigt i denna studie är Ulrick Becks individualiserings- och 
globaliseringsprocess för att kunna se hur dessa begrepp, ur ett internationellt perspektiv, har 
påverkat funktionsnedsattas situation i Storbritannien och i Sverige.  
 
År 2001 presenterade WHO (World Health Organisation), International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF). Den här definitionen hade enligt dem en större 
flexibilitet av tolkningen av funktionshinder samt att den hade ett nytt perspektiv på hälsa där 
man såg det som ett tillstånd av välbefinnande mer än ett sjukdomstillstånd. Funktionshinder 
sågs förut som något som är en konsekvens av en sjukdom medan man numera ser på 
funktionshinder som olika komponenter av god hälsa. En stor skillnad har skett i synen på 
funktionshinder, från att ha betraktats som något som gör att personen är begränsad till 
miljön, till att det betraktas att miljön begränsar personen med funktionshinder (WHO 2001 
s.3-5).  
 
WHO har flera syften med ICF och dessa är att ge en vetenskaplig grund för att förstå och 
studera hälsa, att få ett gemensamt språk eftersom det underlättar vid samarbete samt 
jämförelser mellan olika länder och mellan olika professioner (Möller 2005 s.27). 
 
Innan WHO presenterade sin definition 1980 såg man enligt Bakk och Grunewald (2003 s. 
18) handikapp som en egenskap av en individs personlighet medan numera ses handikappet 
som ett krav som ställs på personen som har en funktionsnedsättning. I mötet mellan 
individen och miljön uppstår det ett handikapp då samhället inte är anpassat för personen. En 
skada eller en sjukdom kan till exempel påverka hjärnan vilket i sin tur kan ge individen ett 
eller flera funktionshinder. Skadan eller sjukdomen ger personen en funktionsnedsättning då 
kroppen eller den psykiska funktionen är nedsatt (a.a.).  
 
Utvecklingsstörning är nästan alltid en följd av en hjärnskada som påverkar och hämmar 
utvecklingen begåvningsmässigt. Ett få antal orsakas inte av hjärnskada men då är det alltid 
tal om en lätt utvecklingsstörning (Bakk & Grunewald 2003 s.19-25). 
 
Enligt Bakk och Grunewald (2003) finns det tre grader av utvecklingsstörning, lätt, måttlig 
och svår utvecklingsstörning. Denna gradering gjordes för att underlätta i bedömningen om 
vilka insatser som är aktuella för individen. Barn med lätt utvecklingsstörning skiljer sig inte 
mycket från andra barn utan de utmärker sig mest eftersom de har svårt att lära sig 
kompensatoriska funktioner. De är senare i utvecklingen av den motoriska funktionen samt 
att de har svårt att förstå hur andra tänker och har därefter svårt att anpassa sitt beteende. 
Barn med en måttlig utvecklingsstörning har större svårigheter att generalisera från en 



 9 

situation till en annan. Deras språk består ofta enbart av korta frågor. Deras finmotorik är ofta 
påverkad efter skador i det centrala nervsystemet dessutom är talförmågan också mycket 
begränsad men många av dem kan kompensera detta med teckenspråk. Författarna menar att 
många av dessa personer ofta har ett eller flera ytterligare funktionshinder till följd av samma 
hjärnskada (Bakk & Grunewald 2003 s.19-25). 
 
Svår utvecklingsstörning har ofta en oförmåga att styra sina rörelser vilket gör att de har svårt 
att utforska miljön runt omkring sig. Deras känsel är deras viktigaste informationsorgan. Ofta 
är deras andra sinnen så som synen, hörseln, lukten och smaken störd så att de inte heller kan 
informera sig med dessa sinnen (a.a.). 
 
2.2.1 Lagstiftning i Sverige och Storbritannien 
 

Under det här avsnittet behandlas hur lagstiftningarna kring funktionsnedsatta ser ut i de 
olika länderna. Detta för att jag i analysdelen skall kunna se om det finns nationella 
skillnader och likheter när det gäller det stöd som ges till föräldrar med utvecklingsstörda 
barn samt om föräldrarna anser att lagstiftningen tillämpas på rätt sätt i praktiken. 
 
När ett funktionsnedsatt barn föds in i en familj förändras familjens relation till varandra och 
hela familjens vardag rubbas.  
 
 Ett handikappat barns födelse påverkar inte bara föräldrarnas inbördes 
 förhållande, utan deras relation till de andra barnen, till sina föräldrar,  
 vänner och bekanta (Bakk & Grunewald 2003 s.187). 
 

I Sverige ges stöd och serviceinsatser till funktionsnedsatta genom Lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) men när det gäller ett barn kan dennes familj 
även få stöd. När barnet får insatser underlättar det i sin tur för hela familjen. Nedan följer 
några exempel på insatser som kan beviljas enligt LSS. 
 
En person med utvecklingsstörning har rätt att få insatser enligt LSS eftersom personer med 
utvecklingsstörning hör till en av de tre personkretsarna som man måste tillhöra för att kunna 
få rättigheter enligt denna lag. Enligt 9 § 2 LSS har ett barn med utvecklingsstörning rätt till 
personlig assistans (Norström & Thunved 2005 s.401). 
 

Hänsyn skall tas till vad som normalt kan anses falla inom ramen för 
det föräldraansvaret som enligt FB åvilar alla vårdnadshavare med         
hänsyn till barnets ålder, utveckling och omständigheter i övrigt. Det 
behovet av extra tillsyn och omvårdnad med anledning av ett 
funktionshinder som skall ligga till grund för bedömning och beslut 
om personlig assistans (Norström och Thunved 2005 s.401).  
 

Denna bestämmelse ger föräldrarna avlastning i det som anses vara utöver det vanliga 
föräldraansvaret. 
 
En annan form av stöd som kan finnas till hands för dessa familjer är enligt LSS 9 § 1 
rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och 
livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder.  
 

Insatsen ges, som alla andra insatser enligt denna paragraf, till den 
funktionshindrade men kan och bör ofta utformas som rådgivning 
och personligt stöd till hela familjen (Norström & Thunved 2005 
s.395). 
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Här kan familjen få rådgivning och stöd från bland annat av kuratorer och psykologer 
(Norström & Thunved 2005 s.395) så att de orkar med situationen hemma.  
  
En annan insats enligt LSS 9 § som kan ge stöd åt familjerna, är insatsen 9 § 6, vilken 
innebär korttidsvistelse utanför det egna hemmet. 
 

...den funktionshindrade personen skall erbjudas miljöombyte och 
rekreation dels att anhöriga därigenom kan beredas avlösning i 
omvårdnadsarbetet. 
 
Insatsen kan också ges som ett led i att bryta ett ensidigt beroende 
mellan barn och föräldrar (Norström & Thunved 2005 s.396). 
 

När barnet vistas på korttidsvistelse har föräldrarna/familjen tid att göra annat än att sköta 
omvårdnadsarbetet åt det utvecklingsstörda barnet. Föräldrarna får mer tid åt sig själva och 
de eventuella andra barnen.  
 
Den sista insatsen som kan ges som stöd åt dessa familjer enligt LSS är avlösarservice i 
hemmet. Avlösarservice i hemmet är speciellt anpassat för familjer med barn som har en 
utvecklingsstörning så att föräldrarna kan bli avlösta i omsorgsarbetet så att de kan få 
avkoppling och kunna uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösarservice kan ges regelbundet 
eller vid akuta fall (a.a.2006 s.411). 
 
De finansiella bidrag som dessa föräldrar i Sverige enligt lag har rätt till utgörs av vårdbidrag 
som man kan söka via Försäkringskassan. Vårdbidrag kan ges till föräldrar till barn med en 
funktionsnedsättning med krav på att barnet behöver särskild vård och tillsyn i minst sex 
månader och/eller att föräldrarna har merkostnader på grund av barnets funktionsnedsättning. 
Merkostnaderna kan vara till exempel slitage på kläder, extra tvättkostnader eller särskild 
kost. Vårdbidragets storlek beror på om man har beviljat ett helt, tre fjärdedels, halvt eller 
fjärdedels vårdbidrag. Helt vårdbidrag för 2007 är 8396 kr per månad och ett fjärdedels 
vårdbidrag är 2099 kr per månad. Den lag som reglerar vårdbidraget är lag (1998: 703) om 
handikappersättning och vårdbidrag (Försäkringskassan 2007).  
 
Enligt SoL (Socialtjänstlagen) har kommunerna en skyldighet att planera för de insatser som 
ges till personer med en funktionsnedsättning. I planeringen ingår det att kommunerna ska 
samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer för att underlätta för 
de funktionsnedsatta (Norström & Thunved 2006 s.117). 
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har sjukvårdshuvudmännen ålagts att ge funktionshindrade 
habilitering, rehabilitering och hjälpmedel av hög kvalitet. Enligt denna lag är det även 
landstingens ansvar att kunna erbjuda viss tolktjänst (a.a. s.398). 
 
I Storbritannien ser lagstiftningen lite annorlunda ut, då det inte finns en hel lag som berör 
funktionsnedsatta eller utvecklingsstörda, utan deras rättigheter är spridda i lagstiftningen. Ett 
försök att få lika rättigheter för funktionshindrade i Storbritannien var UK Disability 
Discrimination Bill. Författarna till boken Disabilites rights in Europe Gooding & Lawson 
(2005 s.4) anser att det finns stora brister i den Brittiska lagstiftningen kring 
funktionsnedsatta eftersom den knappt kräver att arbetsgivare, servicegivarna och andra ska 
agera aktivt kring funktionsnedsattas behov. 
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I Storbritannien har en person med en utvecklingsstörning även rätt att få ett skattefritt bidrag 
som heter Disability Living Allowance. Detta bidrag ges till alla personer med en 
funktionsnedsättning som behöver hjälp med den personliga omvårdnaden samt om man har 
förflyttningsproblem. Bidraget finns tillgängligt för alla som är under 65 år. Hur mycket 
bidrag en person får beror på hur mycket hjälp personen behöver (Directgov 2007b). 
 
Ett annat finansiellt bidrag, personer med funktionsnedsättning har tillgång till, är Direct 
payments. Det är de lokala myndigheternas bidrag till de personer som behöver socialt stöd. 
Bidraget delas ut till de funktionsnedsatta som är villiga att planera och betala deras egen 
omsorg och stöd istället för att de bara blir tilldelade service direkt från de lokala 
myndigheterna (Directgov 2007c). 
 
I den brittiska lagstiftningen finns en bestämmelse som heter The Children Act 1989.  
Bestämmelsen ålägger en allmän plikt för de lokala myndigheterna att ge tillgång till en 
mängd olika service för behövande barn om denna service hjälper barnet att få ett tryggare liv 
och om deras hälsa kan förbättras. Vissa lokala myndigheter ger tillgång till en kostnadsfri 
service medan man i andra områden måste betala för den servicen man utnyttjar  
I Storbritannien måste de lokala myndigheterna identifiera utsträckningen av behov som 
föreligger i deras område och de måste även besluta om vilket stöd de ska kunna erbjuda sina 
invånare (Directgov 2007d). 
 
För att familjerna till barn med en funktionsnedsättning ska kunna få stöd i sin situation 
behöver de kontakta en socialarbetare som kan se vilket behov barnet har samt vilket behov 
hela familjen har. Vilka typer av service som kan ges till föräldrar till utvecklingsstörda barn 
är; korttidsservice, semesteravlösning, hjälp med omsorg i hemmet och finansiellt stöd, men 
som nämndes ovan kan detta variera mellan olika områden i landet (a.a.). 
 
2.2.2 Symbolisk interaktionism 
 
Begreppet symbolisk interaktionism formulerades av Herbert Blumer 1937 (Johansson 2004 
s.19). Den symboliska interaktionismen är enligt författaren en av de viktigaste traditionerna 
i den moderna socialpsykologin. Denna teoribildning utvecklades i Chicago i början av 1900-
talet och har därför ofta kallats för Chicago-skolan. 
 
Huvudtanken med den symboliska interaktionismen är, att människan är en social varelse och 
att självet skapas i det sociala samspelet. Genom att studera människors upplevelser och deras 
symbolanvändning, får vi en inblick i hur individer skapar, reproducerar och förändrar 
samhället (Johansson 2004 s.81). Detaljerna kring människors samspel mellan varandra är 
viktigt och hur dessa frambringar mening i vad människor säger och gör. Den symboliska 
interaktionismen inriktar sig på språk och mening. Det är språket som gör oss medvetna om 
vår egen personlighet och att vi kan se på oss själva med andras ögon. Människans samspel 
och ”diskussion” med omvärlden skapar och formar upplevelsen om sig själv. Det är dennes 
handlingsförmåga, självständighet och valmöjligheter som är det viktiga. Verkligheten är 
alltså inte oföränderlig utan omformas genom människors samspel menar Giddens (2003 s.33-
34, 44). 
 
Enligt Johansson (2004 s.20) av de mest betydelsefulla vetenskapsmännen som utgick från 
den symboliska interaktionismen var Erwing Goffman. Han analyserade den sociala 
verkligheten och människors möten med hjälp av teatermetaforer såsom scen, roller, agerande 
och masker. Genom att studera människors möten kunde han urskilja ett avvikande beteende 
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hos vissa människor. Goffmans stigmatiseringsteori om det avvikande beteendet är, enligt min 
uppfattning, viktigt att ha som en teoretisk referensram när man diskuterar och analyserar 
funktionsnedsatta och deras närståendes situation.  
Med stigma menar Goffman (1972) att personerna har stämplats av sin omgivning. Han 
urskiljer tre olika typer av stigma. Den första typen är kroppsliga missbildningar, den andra är 
den som har en svag personlig karaktär och den tredje typen är den stambetingade stigman 
som ras, nation och religion. De avviker från de förväntningarna som anses vara normala 
(Goffman 1972 s.14). 
 
De personer som tillhörde dessa tre typer av stigma hade ett avvikande beteende. Goffmans 
avvikande beteende definieras som 
  
 …en grupp av individer som har vissa sociala normer bekräftande 
 uppträdande och personliga attribut, så kan man sedan beteckna 
 varje individuell kategorimedlem som inte inrättar sig efter normerna 
 som en avvikande och beteckna hans egenhet som avvikelse (Goffman 1972 s.145). 
 
Alltså de som följer normerna kan anses vara ”normala” och de utgör även majoriteten i 
samhället. Likasom Goffman har svensken Nirje formulerat en princip som utgår från en 
normalisering.  
 
2.2.3 Individualism och globalisering 
 
Varför individualiserings- och globaliseringsprocessen valdes till tolkningsramen var för att 
jag ville undersökas om det finns nationella olikheter när det gäller de funktionsnedsattas och 
deras närståendes situation när det gäller stöd och service från staten och detta kan då vara 
intressant att se ur ett individualistiskt och ur ett globalt perspektiv.  
 
En nutida vetenskapsman som använder sig av och utvecklat den symboliska 
interaktionsimen är tysken Ulrich Beck. Han anser att i det västerländska samhället har vi 
idag en övergripande syn om hur vi ska leva våra egna liv. Vi väljer hur våra livsberättelser 
skall formas och att ha full kontroll över våra liv (Beck, Giddens & Lash 1994 s.14-15). 
Detta är grunden i Becks Individalization thesis. Synen på individualiseringen ses som något 
positivt som många ledare förespråkar till följd av den fria marknadens globala liberalism 
(Beck & Beck-Gernsheim 2002:vii). Becks individualiseringsbegrepp är en del av hans 
tankar kring hans fenomen den reflexiva moderniteten, som definieras 
  
 Reflexive modernization means the possibility of a creative  
 (self)- destruction for an entire epoch: that of industrial society.  
 The ’subejct’ of creative destruction is not the revolution, not  
 the crisis but the victory of Western modernization (Beck, Giddens & Lash 1994 s.2).  
 
Motsatsen till den individualitet som Beck talar om är kollektivet. Beck anser att kollektivism 
är en strategi som människor som ej är redo för att vara individualister använder sig av (Beck 
& Beck- Gernsheim 2002: XV).  
 
Globaliseringen är ett fenomen som pågår i västvärlden och enligt Beck så är globaliseringen 
en annan del i den reflexiva moderniteten som han beskriver.   
 
 Globalisering syftar i sin tur på de processer som via transnationella    
 aktörer undergräver och på tvären förbinder nationalstater och deras 
 suveränitet, makt, orienteringar, identitet och nätverk (Beck 1998 s.24). 
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Att bygga nätverk och avtal mellan olika nationer är enligt Beck oerhört viktigt. Meningen 
med globalisering är inte att få en supranationell jättestat utan att snarare att få 
nationalstaterna att hjälpa varandra (Beck 1998 s.168-169). Till följd av globaliseringen i 
västvärlden, så har det bidragit till utökade klyftor mellan fattiga och rika eftersom de rika 
inte behöver ta hand om fattiga på samma vis (Beck 1998 s.20).  
 
2.2.4 Normaliseringsprincipen 
 
Under det här avsnittet kommer fokus att ligga på Bengt Nirjes (2003) formulering av 
normaliseringsprinicpen eftersom den bygger på det Skandinaviska synsättet kring 
utvecklingsstörda men jag kommer även att redogöra lite kort för hur USA har omformulerat 
begreppet och kan ses som en del av empowermentteorin.  
 
Arbetet med normaliseringsprincipen började enligt Nirje med att man ville förbättra 
psykiskt sjukas och personer med utvecklingsstörnings förmåga att klara av sina egna liv. 
Rörelsen startade i Skandinavien av Bengt Nirje i en artikel 1969 (Nirje 2003 s.21) därefter 
utvecklades den i USA och kom senare till Storbritannien. När den kom till USA började 
man prata om företrädarskap, som är en del av empowermentteorin. Företrädarskap står för 
socialt arbete där man argumenterar för de utvecklingsstördas åsikter och behov, samt 
tekniker om hur man skall kunna komma till rätta med detta (Payne 2002 s.358-359). 
Empowermentteorin strävar efter att representera de maktlösa människornas intressen i 
förhållande till andra människor och sociala strukturer (a.a. s.353). 
 
Nirje (2003) var den som formulerade den skandinaviska tolkningen av 
normaliseringsprincipen och han menade att de utvecklingsstörda skulle ha tillgång till de 
vardagliga mönster och livsvillkor som ligger så nära samhällets gemensamma som möjligt. 
Denna princip bygger också enligt Nirje på en förståelse hur förhållandena i sociala mönster 
påverkar de personer men utvecklingsstörnings möjlighet till utveckling och mognad (a.a. 
s.91-92). 
 
Normaliseringsprincipen skall finnas till för alla personer med en utvecklingsstörning 
oberoende av skada eller grad. Nirje menare att den skall fungera som ett rättesnöre för allt 
samhälleligt arbete med personer med en utvecklingsstörning. Den syftar huvudsakligen till 
att belysa i vilka avseenden personer med en utvecklingsstörnings livsvillkor och 
levnadsmönster kan göras så normala som möjligt med hänsyn till graden av 
funktionsnedsättningen personen i fråga har (a.a.).  
 
Tre fördelar med normaliseringsprincipen är enligt Nirje: 
1.inlärningsprocessen, 
2.självkänslan  
3. bättre relationer med andra människor. 
 
För inlärningsprocessen kan normaliseringsprincipen öppna upp möjligheter för en person 
med utvecklingsstörning att leva ett så självständigt liv som möjligt och att uppnå en social 
integration menar Nirje. För barn med en utvecklingsstörning har varje situation ett 
pedagogiskt värde och är för dem lika viktig som rätten till undervisning och utbildning för 
alla medborgare i samhället. För en person med utvecklingsstörning är det viktigt att arbeta 
med självkänslan och att därigenom få möjlighet att utveckla sin självaktning genom att lära 
sig hur denne, genom sina ansträngningar, lyckas klara av situationer och därigenom få 
erfarenheter av att ta ansvar. För att få bättre relationer till andra människor kan 
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normaliseringsprincipen tillämpas för att den ger konsekvenser för de personer som finns 
runt omkring personen med utvecklingsstörning. Principen kan vara oerhört viktig för 
föräldrarna till det utvecklingsstörda barnet eftersom den kan leda till en normalisering av 
deras situation då det finns stora tillgångar och möjligheter av till exempel bostäder, skolor 
samt sysselsättningscentra för barn med utvecklingsstörning (a.a. s.118-121). 
 
Ett annat begrepp som kan innefattas av normaliseringsprincipen är delaktighet. Tideman i 
Gustavsson (2004) menar att delaktighet kan definieras som likvärdiga levnadsvillkor för 
personer med eller utan funktionsnedsättning. Begreppet behöver dock inte vara densamma 
som att alla ska behandlas lika. Alla ska naturligtvis vara lika inför lagen, men alla kan inte 
behandlas lika eftersom vissa är sjuka och andra inte. Det grundläggande är att alla ska ha 
frihet att välja det liv man vill leva menar Tideman, men detta kan begränsas av en 
funktionsnedsättning. Den utvecklingsstörde behöver mer stödinsatser för att kunna få 
samma individuella förutsättningar som den genomsnittlige medborgaren. Meningen med 
delaktighetsbegreppet kan sammanfattas med att alla i samhället skall i stort sett få ta lika del 
av den välfärd som råder i landet enligt Tideman (Tideman i Gustavsson 2004 s.123-124).  
 
3. Metod 
 
Under metodavsnittet redogör jag för hur studien planerades och genomfördes. Syftet var, 
som tidigare presenterats, att se vilka skillnader och likheter som finns mellan Sverige och 
Storbritannien när det gäller vilket stöd som familjer som har barn med utvecklingsstörning 
får och hur föräldrarna i den svenska studien och myndighetspersonen i Storbritannien ser på 
det stöd som ges.  
 
Att göra generaliseringar är inte ett centralt syfte i den kvalitativa vetenskapsansatsen men 
ändå utgör valet av undersökningsenheter en viktig del i forskningsprocessen (Holme & 
Solvang 1996 s.101). Syftet var inte att se hur alla föräldrar generellt ser på sitt stöd i Sverige 
och Storbritannien, utan att se hur specifika föräldrar till barn med en utvecklingsstörning i 
Sverige och hur en specifik myndighetsperson i Storbritannien ser på det stöd som staten ger. 
Målet med studien var även att undersöka om nationella likheter och skillnader finns när det 
gäller stöd och service som ges till föräldrar till barn med en utvecklingsstörning. 
 
3.1 Kvalitativ metod 
 
Som forskningsmetod i denna studie har en kvalitativ ansats valts eftersom den kan ge en 
djupare förståelse och en helhetsbild (a.a. s.92) av ett fåtal föräldrars upplevelser och 
erfarenheter istället för att välja en enkätstudie som kvantitativ metod med fasta 
svarsalternativ som i detta fall inte skulle säga så mycket om föräldrarnas upplevelser. Jag 
utgår från mina fördomar och den förförståelsen jag har för fenomenet, genom exempelvis 
egna erfarenheter och utbildning inom området (a.a. s. 94-95). Kunskapen som bildas genom 
den kvalitativa metoden grundas på hur individen upplever och förstår sin värld (Depoy & 
Gitlin 1999 s.31).  
 
Som forskare i en kvalitativ ansats är det enligt Holme och Solvang viktigt att se världen 
utifrån respondenternas och informanternas perspektiv, alltså genom studiesubjektets 
perspektiv. Studiens fenomen skall studeras inifrån och genom detta ska det skapas en djup 
och fullständig uppfattning kring personernas livssituation (Holme & Solvang 1996 s.92). 
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3.2 Komparativ metod 
 
Syfte med studien är att se vilka likheter och skillnader det finns mellan Sverige och 
Storbritannien när det gäller det statliga stöd som ges till föräldrar med utvecklingsstörda 
barn. Detta är precis vad som kännetecknar en komparativ studie, där ett antagande om att 
det finns likheter och skillnader mellan länder för att få en förförståelse för politiken som 
berör funktionsnedsatta i Europa. I studien används en typ av komparativa studier som kallas 
för beskrivande studier eftersom syftet är att beskriva det stöd som finns för föräldrarna samt 
deras upplevelser av det stödet som ges i dessa länder (Denk 2002 s.7-8). 
 
3.3 Litteratursökning 
 
Litteratursökningen efter vetenskapliga artiklar till uppsatsen har skett via databaser som Elin 
och ASSIA (Applied Social Science Index and Abstracts) på Universitetsbibliotekets 
hemsida. Sökord har varit: Child*, Disab*, service, support, parents. Den engelska 
lagstiftningen återfanns på engelska governments upplysningssida, Directgov, 
www.direct.gov.uk. En annan elektronisk källa som använts är i uppsatsen är från 
försäkringskassans hemsida, www.forsakringskassan.se. 
 
3.4 Kvalitativ intervju 
 
I den kvalitativa intervjun ska undersökningssituationen, enligt Holme och Solvang, likna ett 
vardagligt samtal. Forskaren ska i intervjuform utöva en mycket liten styrning av samtalet, 
utan det är respondenterna som ska styra studiens utformning. Forkarens uppgift är att ställa 
upp tematiska ramar (Holme & Solvang 1996 s.99). Den kvalitativa intervjun skall vara 
halvstrukturerad med varken ett öppet samtal eller strukturerat frågeformulär (Kvale 1997 
s.32). Därför har jag i den här undersökningen använt mig av intervjuguider med olika 
tematiska ramar. De tematiska ramarna som har legat till grund för den kvalitativa intervjun 
med föräldrar till barn med utvecklingsstörning var statligt stöd och myndigheter, upplevelser 
kring det statliga stödet, verklighet och praktik (se bilaga 1). 
 
3.4.1 Urval/avgränsning samt genomförande plan 
 
Urvalet för studien begränsades till fyra intervjuer, tre intervjuer med föräldrar till olika barn 
med utvecklingsstörning i Sverige och en intervju med en myndighetsperson i Storbritannien 
(se bilaga 2). En geografisk avgränsning har gjorts då intervjuerna utfördes i Mellansverige 
och i sydöstra Storbritannien. Detta är ett bekvämlighetsurval då jag har de flesta av mina 
kontakter som har hjälpt till med urvalet i dessa respektive landsdelar (Holme & Solvang 
1996 s.183). 
 
I uppsatsen kommer Storbritannien att användas som en komparativ till Sverige. Varför 
Storbritannien valdes som den komparativa, var på grund av att jag numera är bosatt där och 
kommer att söka arbete där efter avslutad examen.  
 
För att få kontakt med respondenter till intervjuerna i Sverige kontaktades FUB (Föräldrar till 
utvecklingsstörda barn) i en kommun i Mellansverige. Ordförande i organisationen hjälpte att 
mig att hitta respondenter med barn i åldrarna 0 och upp till vuxen ålder som ville ställa upp. 
Ordförande i FUB gav sedan mig urvalet barn i åldrarna ca 1 år till 5 år. Intentionen var från 
början var att intervjua tre föräldrar till barn med utvecklingsstörning i både Sverige och 
Storbritannien men på grund av brist på respondenter som ville delta i Storbritannien 
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genomfördes en intervju med en myndighetsperson istället. Myndighetspersonen ansågs vara 
en informant som hade godkännedom om gruppen som undersöktes men inte tillhörde 
gruppen själv (Jabobsen 2007 s.121). Myndighetspersonen arbetar på en organisation som 
heter Down’s Syndrome Association. De hjälper personer med Downs syndrom och deras 
anhöriga när det gäller problem som de stöter på i livet. Utifrån detta gjorde jag en 
bedömning tillsammans med handledaren att personen hade tillräckligt god kunskap för att 
delta i studien som en informant.  
 
Intervjuerna genomfördes på en plats som respondenterna själva valde för att få en så 
avslappnad stämning som möjligt eftersom intervjun ska likna ett vardagligt samtal (Holme 
& Solvang 1996 s.99). Innan intervjuerna påbörjades berättade jag lite kort om studiens syfte, 
genomförande och vilka rättigheter de hade som deltagare att avbryta deltagande när de ville. 
Intervjuerna spelades in på en mp3-spelare för att jag skulle kunna komma ihåg all 
information informanterna gav mig. 
 
3.4.2 Databearbetning 
 
Databearbetningen började med att jag lyssnade igenom varje intervju samt att skrev ner 
ordagrant vad respondenterna och informanten hade sagt. Efter transkriberingen försökte jag 
lyfta ur det viktigaste i intervjuerna samt att hitta gemensamma nämnare hos det som 
respondenterna och informanten berättat för mig. Efter att hittat olika teman började jag att 
skriva resultat och analys som utgick ifrån de olika temana jag valt samt att jag tagit ett tema 
i taget och skrivit en blandad resultat- och analysdel där tolkningsramen ligger till grund för 
analysen av resultatet.  De teman som användes var: Statligt stöd, upplevelser kring stödet 
och lagen i praktiken.  
 
3.5 Etiska riktlinjer 
 
För att få en så hög kvalitet på undersökningen som möjligt ska etisk hänsyn tas till 
forskningskravet. Detta krav har skapats för att forskaren ska inrikta sig på att ställa 
väsentliga frågor och på att studien ska vara av kvalitet (HSFR 1999: 1). 
 
Det finns fyra huvudkrav som kan åskådliggöras av det grundläggande individskyddskravet. 
Dessa krav är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. I dessa krav finns det ytterligare regler för att specifikt visa hur forskning 
etiskt riktigt ska gå till (a.a. s.2). 
 
Informationskravet  
Informationskravet har beaktats genom att när intervjupersonerna anmälde sitt intresse för att 
delta i studien så skickades ett e-mail till dem där det i stora drag stod vad studiens syfte var 
samt hur den skulle genomföras (se bilaga 3 &4) Respondenterna fick även information om 
vilka villkor som gällde för deras deltagande samt att de upplystes om att de när som helst 
kunde avbryta sin medverkan i studien. 
 
Samtyckeskravet  
Samtyckeskravet har beaktats genom att respondenterna och informanten tackade ja till att 
delta i studien genom ovan nämnda mail. Deltagarna har haft rätt att självständigt påverka 
vilka villkor de vill delta. Respondenterna i studien fick bestämma intervjuplats själva för att 
uppnå en trygghets känsla. Deltagarna kommer att avidentifieras i resultat och analys och 
därmed har en beroendeställning har inte förelegat mellan forskaren och intervjupersonerna.   
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Konfidentialitetskravet   
Personerna i studien är tillförsäkrade konfidentialitet och till följd av detta är de anonyma, 
inga namn eller orter presenteras. Detta är för att skydda informanternas så att de inte kan 
identifieras av utomstående personer (a.a. s.5). 
 
Nyttjandekravet  
De insamlade uppgifterna skall inte användas för kommersiellt bruk eller i icke-
vetenskapliga syften. Uppgifterna kommer inte heller att användas för annat ändamål. De 
insamlade personuppgifterna skall inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar 
den enskilde (HSFR 1999 s.5).  
 
3.6 Reliabilitet/validitet  
 
Reliabilitet bestäms av hur mätningarna görs och hur noggranna vi är när vi bearbetar den 
information som ligger till grund för studien (Holme & Solvang 1996 s.163). Ju mer 
tillförlitlig studien är desto mer reliabel är resultatet (Depoy & Gitlin 1999 s.240, 247). Enligt 
Silverman (2001) kan reliabilitet uppnås i en kvalitativ studie med intervjuer om resultat 
visar samma som tidigare studier. Vidare menar Silverman att intervjustudier måste 
tillfredställa kriteriet om transkriberingen utförs noggrant. För att uppnå kravet kan man 
använda sig av ljudinspelning och ange citat i texten så att man kan påvisas att 
respondenterna svarat på intervjufrågorna på ett relevant sätt (Silverman 2001 s.230-231). 
 
I den här undersökningen har reliabilitet beaktas genom att informationen har bearbetats 
noggrant. Under intervjuerna användes en ljudinspelare för att en så noggrann transkribering 
som möjligt kunde genomföras. I resultatdelen redovisas respondenternas data med hjälp av 
vissa citat för att påvisa att det har besvarat de teman som togs upp i intervjuguiden. Vissa 
delar av resultatet har påvisats i andra studier vilket gör att denna kvalitativa studie har en 
relativt hög reliabilitet.  
 
Validitet menas om resultaten är korrekta eller om de reflekterar det bakomliggande syftet 
med undersökningen (Depoy & Gitlin 1999 s.123). Validitet är också en kvalitetskontroll 
som inte bara granskas och genomförs i slutet av undersökningen utan det ska vara den del av 
hela processen (Kvale 1997 s.213) 
 
I den här undersökningen har validitet beaktas genom att studien har mätt det den var avsett 
att mäta. Validiteten tillförsäkrades genom att intervjuguiden grundade sig på studiens syfte 
och att sedan genomfördes intervjuer utifrån intervjuguiden. Respondenterna och 
informanten i intervjuerna fick tala fritt runt de olika teman som fanns i intervjuguiden och 
därigenom besvarade, vardera land, frågeställningarna till undersökningen. Kvalitetskontroll 
av undersökningen genomfördes i alla faser av studien. 
 
3.7 Metoddiskussion 
 
Den här studien grundar sig på en kvalitativ ansats med intervjuer. Anledningen till att jag 
inte valde en kvantitativ metod med enkäter var för att syftet var att få en förståelse för det 
stöd och upplevelser föräldrar till barn med en utvecklingsstörning har. Om syftet med 
studien hade varit att se vilket stöd som generellt ges till föräldrar, i dessa länder, hade en 
kvantitativ metod kunna ha använts men om syftet är att undersöka människors livssituation 
är en kvalitativt metodval att föredra (Silverman 2001 s.25). Deras upplevelser, av det stöd 
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som ges, gav en större förståelse av helheten kring föräldrar till barn med en 
utvecklingsstörnings livssituation. 
 
Vissa kvalitativa forskare anser att kvantitativ metod inte är lämplig för vissa 
forskningsuppgifter. Kvantitativ metod används enligt Silverman (2001) vid experiment, 
officiell statistik och vid undersökningsenkäter men metoden utesluter observationer och 
beteenden i vardagliga situationer. Kvalitativa forskare anser att de kan tillgodose en djupare 
förståelse av ett socialt fenomen än vad kvantitativa forskare skulle kunna uppnå (Silverman 
2001 s.32). 
 
Trots att metodvalet är korrekt utifrån studiens syfte så finns det även nackdelar med 
kvalitativ forskning. De vanligaste problemen med metoden är trovärdigheten kring 
reliabiliteten och validiteten. Eftersom kvalitativa studier ger läsarna mer än bara korta 
datautdrag och tabeller, kan det lätt uppstå fel vid transkriberingen av data som kan leda till 
att reliabiliteten blir lidande (a.a. s.33). Undersökningen har studerat det som var meningen 
att studera, intervjuerna spelats in så att en så noggrann transkribering som möjligt har 
kunnat genomföras, dessutom har delar av studiens resultat kunnat hittas i tidigare forskning. 
Dessa tre delar ger en hög reliabilitet och validitet för resultatet och analysen. 
  
Antalet intervjuer som genomfördes blev till slut fyra trots att intentionerna var inledningsvis 
att intervju både tre föräldrar i Sverige och i Storbritannien. Antalet intervjuer i studien som 
genomfördes anses vara tillräckliga eftersom svaret på det som studien ville undersöka 
besvarades (Kvale 1997s.97). Om intervjuer med föräldrar till barn med utvecklingsstörning 
hade genomförts i Storbritannien hade möjligtvis ett annat resultat kunnat redovisas. 
Resultatet hade kunnat spegla mer personliga erfarenheter och upplevelser av det stöd som 
ges till dessa föräldrar.  Resultaten från Storbritannien speglar nu mer generellt hur föräldrar 
ser på det stöd som ges utifrån de erfarenheter och upplevelser som de berättat för 
informanten på Down’s Syndrome Association. I det stora hela tror jag inte att resultatet hade 
framställts så annorlunda om intervjuerna bara hade genomförts med föräldrar. Jag tycker att 
syftet har blivit välbesvarat av de intervjupersoner som deltagit i studien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

4. Resultat och analys 
 
Resultatet och analysen presenteras utifrån olika kategorier. Dessa är: Statligt stöd, 
upplevelser kring stödet och lagen i praktiken. Redovisningen sker i löpande text förstärk med 
vissa citat från respondenterna. 
 
4.1 Presentation av intervjupersonerna 
 
De tre svenska föräldrarna som deltog i studien var alla kvinnor i åldrarna 27-37 år gamla 
med barn i åldrarna 15 månader till 5 år. De två äldsta barnen gick på den kommunala 
dagverksamheten.  
 
Intervjupersonen i Storbritannien jobbade på Down’s Syndrome Association. Organisationen 
startades av föräldrar till barn med Downs syndrom på 1970-talet för att kunna ge stöd till 
personer med Downs syndrom. Dagens organisations främsta arbete är att de har en hjälplinje, 
dit dessa personer och anhöriga kan ringa och fråga om råd gällande allt vad som rör deras liv. 
Om personerna som jobbar på organisation inte kan besvara frågorna i får, har de experter på 
andra företag som de i sin tur kan rådfråga. Denna organisation arbetar också med kampanjer 
för att medborgarna i Storbritannien ska få upp ögonen för de problem som personer med 
Downs syndrom ställs inför. 
 
4.2 Statligt stöd 
 
4.2.1 Professionellt stöd 
Det som har framkommit av intervjuerna med de svenska familjerna är att de till största delen 
får statlig hjälp i form av habilitering. I resultatet framkom det att familjerna fick kontakt med 
habiliteringen relativt snabbt när deras barn föddes. Kontakten med habiliteringen beskriver 
en respondent: 
 
 Vi har haft jättemycket hjälp av habiliteringen, som har  
 berättat vad vi har rätt till och lite vad kommunen har  
 skyldighet till och tillgodose allt runt vårat barn. 
 
Genom habiliteringen har de gått kurser där de träffat andra familjer i samma situation. 
Familjer såg dessa familjegrupper som ett bra statligt stöd och de upplevdes vara något 
positivt. En respondent berättar: 
 
 Habiliteringen har satt ihop grupper med föräldrar och 
 barn i samma situation så att man får ett nätverk. Så vi 
 ringer till varandra fortfarande. Vi är ganska ensamma 
 annars om vi inte hade träffat den föräldragruppen.  
 
I intervjuerna framkommer det även att habiliteringen har varit ett stöd när det gäller 
informationsgivning. Habiliteringen har haft teckenkurser med föräldrarna och informerat 
respondenterna om LSS.  
 
Av resultatet framgår det att alla svenska föräldrar i studien har fått någon form av 
kuratorsstöd. Vissa föräldrar fick kuratorsstöd redan på sjukhuset, men att det i ett fall inte var 
till någon nytta eftersom den service som gavs inte mötte respondentens krav. En annan av 
respondenterna uppgav att de fått kuratorsstöd från habiliteringen när barnet var litet. Samma 
respondent uppgav att habiliteringen är ett helt team som stöttar dem och att det känns tryggt.  
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Enligt informanten i Storbritannien är stödet bättre ju yngre barnet är. När barnen är små får 
barnen statlig hjälp från logopeder, barnläkare, sjukgymnaster med flera. Denna service ska 
vara gratis men i vissa fattiga områden får vissa familjer betala för att få den service de 
efterfrågar. Avgiften bestäms då efter inkomst. Förut har familjerna fått denna hjälp från olika 
håll men nu har det gjorts ett försök att samordna servicen, för att underlätta för familjerna. 
Familjerna möts nu av ett team istället för flera olika personer från olika yrkeskategorier. Det 
är en key worker som samordnar och har kontaktar med teamet.  
 
Informanten berättade att det inte fanns någon lagstadgad rätt till service i Storbritannien. Av 
intervjumaterialet framkom det att den enda lagstadgade rätten barn med utvecklingsstörning 
har, är rätten till bedömning. Bedömningen sker av en handläggare, för att ta reda på vilken 
hjälp barnet behöver, samt vilka väsentliga uppgifter som hör till omsorgstagaren. 
Bedömningen skall ske när barnet är ca sex månader men det förekommer fall då familjer inte 
har fått en bedömning när barnet har fyllt ett år.  
 
4.2.2 Analys av professionellt stöd 
Respondenterna från Sverige menar att de fått ett bra stöd från habiliteringen. Enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen har landstingen en skyldighet att ge funktionshindrade habilitering, 
rehabilitering och hjälpmedel av hög kvalitet (Norström & Thunved 2006 s.398). I den 
kommun undersökningen genomfördes kan man då säga att detta har tillgodosetts, eftersom 
alla respondenter var nöjda med det stöd och den service som habiliteringen ger dem.  
 
Liknande statligt stöd, när barnen är små, kan hittas i Storbritannien. Där möts också dessa 
familjer och deras barn av ett team med olika experter på olika områden. Det är en key 
worker som samordnar denna hjälp för att underlätta för familjerna. Författarna Beresford 
och Sloper (2006) betonar vikten av primärvård. De anser att en key worker ger positiva 
effekter på dessa familjers välmående, eftersom stressen för dessa föräldrar då blir mindre 
(Beresford & Sloper 2006 s.928-929). 

Enligt LSS 9 § 1 insatsen rådgivning och annat personligt stöd, skall detta ges till människor 
med stora och varaktiga funktionshinder, men även till hela dennes familj. Alla i familjen ska 
få hjälp för att kunna leva ett bra liv. Detta kan vara kuratorsstöd eller hjälp från en 
sjukgymnast (Norström & Thunved 2005 s.395). De intervjuade föräldrarna menar att deras 
familjer har fått någon form av kuratorsstöd även om det inte i alla situationer har varit till 
någon hjälp. Habiliteringen har för familjerna i studien varit det stöd som LSS 9 § 1 står för.  
Dessa familjer har även rätt att få hjälp av olika experter som har särskilda kunskaper om just 
den funktionsnedsättningen som gäller dem (a.a.). Detta har tillgodosetts om man ser till 
intervjumaterialet. Av resultatet framkommer det att habiliteringens experter har informerat 
föräldrarna om deras barns funktionsnedsättning, samt att habiliteringen har varit ett helt team 
av olika experter som givit dem service och hjälp. 

Det statliga stöd som habiliteringen gav i form av olika kurser, uppgav de svenska familjerna 
som något positivt och i intervjuerna framkom det även att de var nöjda med familjegrupperna 
som habiliteringen hade satt ihop, så att de kunde träffa människor i liknande situationer. 
Detta togs även upp i den finska artikeln skriven av Taanila et al. (2002 s.73, 80-81). I deras 
resultat framkom att staten har erbjudit olika kurser för föräldrarna samt att de var speciellt 
nöjda med samtalsgrupperna med andra föräldrar i samma situation. 
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4.2.3 Finansiellt bidrag 
De svenska familjerna i studien uppgav att de alla får statligt finansiellt bidrag i form av 
vårdbidrag från Försäkringskassan. En av respondenterna menade att vårdbidraget gav dem en 
möjlighet att dra ner på arbetet rent ekonomiskt. En annan respondent uppgav att de får 
reseersättning när de ska åka till läkaren eller till habiliteringen medan en annan sade att 
vårdbidraget är bra eftersom det täcker upp en del av de timmar de inte är på jobbet när de 
måste åka till läkaren med sitt barn. 
 
Enligt informanten från Storbritannien får personer med utvecklingsstörning oftast ett 
finansiellt stöd, som kallas för direct payments som är en summa med pengar som de själva 
kan bestämma vad de vill göra med, t ex kan man betala en fritidskompis för att gå på bio. 
Direct payments är ett alternativ till service men det finns strikta regler för vad man får 
spendera sina pengar på. Informanten informerade också om att det fanns ett annan finansiellt 
alternativ till service som heter individual budget, som är mindre strikt än direct payments. 
Det är den nuvarande regeringen som har förespråkat individualbudget eftersom det har visat 
sig vara mindre kostsamt när personerna själva får välja vad de vill lägga pengarna på. 
 
Ett annat statligt bidrag som informanten berättade om som personer med utvecklingsstörning 
och deras anhöriga kan får är Disability Living Allowances. Att ansöka om DLA är en väldigt 
byråkratisk process som går ut på att de skriver upp allt negativt som har med barnet att göra, 
så att familjerna kan få bidrag som täcker upp den del av den extra tid och extra pengar som 
föräldrarna får lägga ner på sitt barn, för att barnet ska få en god daglig omvårdnad. Många 
föräldrar till barn med Downs syndrom får dock ofta svar att deras barn är för friskt för att få 
finansiellt stöd från DLA. 
 
Av intervjumaterialet framkom det att det är ovanligt med försäkringar i Storbritannien men 
att dessa familjer kan istället få ekonomiskt stöd från fonder. Den mest omtalade heter Family 
Fund som dessa familjer kan få pengar ifrån om de till exempel vill åka på semester, eller om 
de får någon tillfällig extra utgift på grund av sitt barns funktionsnedsättning. För att få pengar 
ur fonden måste man motivera varför till exempel en resa är nödvändig på grund av barnets 
funktionsnedsättning. Om barnet har motoriska problem finns det möjlighet att familjen får 
tillgång till en hyrbil som är utrustad med den utrustning som behövs för att barnet ska kunna 
förflytta sig. 
 
Information om den service som finns är dålig och det är därför Down’s Syndrome 
Association finns till, så att informationen blir tillgänglig för dessa familjer. Informanten tror 
att staten medvetet inte går ut med information om den service som finns och att anledningen 
till detta är att familjerna och personerna med utvecklingsstörning då skulle efterfråga 
servicen mer. Klasskillnader och hur det påverkar den service barnet får, var något som 
informanten tog upp. Informanten berättar: 
 
 The middle class people they are better at accessing the 
  information so that they then know what to ask for… 
 
 There is a huge range of people with Down’s Syndrome 
 but you’ll find some families were the disability are that  
 severe are getting absolutely everything and other families 
 are living in poverty with no support. It is not very equal. 
 
Informanten ansåg att det var fullt möjligt för dessa familjer att båda föräldrarna hade ett 
betalt arbete eftersom barnen får bra stöd på dagis och i skolan. Staten i Storbritannien har 
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satsat stort på att kunna erbjuda vanlig skolgång till alla, oavsett funktionsnedsättning. De 
flesta barn med Downs syndrom går i vanlig skola upp till tonåren och byter sedan till en 
specialskola. Detta oftast på grund av att dessa barn då inte hinner med i undervisningen i 
samma takt som de andra barnen. 
 
4.2.4 Analys av finansiellt bidrag 
Av det svenska intervjumaterialet framkom att respondenterna får statligt finansiellt bidrag i 
form av vårdbidrag och en av respondenterna sade att det är jättebra, för det ger en möjlighet 
att dra ner på arbetet rent ekonomiskt, samt att det täcker upp om man måste lämna arbetet för 
att åka på läkarbesök med sitt barn. Angående det finansiella stödet så tar Olsson och Hwang 
(2003) upp, att svenska familjer anser att det är mindre stressigt med den finansiella biten, i 
jämförelse med vad tidigare studier från USA och Storbritannien har visat. Det är så, för att i 
Sverige får dessa familjer mera ekonomiska bidrag från staten (Hwang & Olsson 2003 s.337). 
I en annan studie av samma författare (2006) kom de fram till att föräldrar till barn med en 
utvecklingsstörning, har större ekonomiska valmöjligheter att arbeta mindre, för att spendera 
mer tid i hemmet Hwang och Olsson (2006 s.967-968). Detta fann även Taanila et al. (2002) i 
deras studie. Socialbidragen från den finska staten visade sig vara till stor hjälp för att klara av 
vardagen. På så vis erbjöds de valmöjligheter om de ville fortsätta arbeta eller om de ville 
stanna hemma och vårda sitt barn (Tannila et al 2002 s.80-81) Resultatet av min studie styrker 
dessa studiers resultat eftersom de svenska föräldrarna i studien inte hade något negativt att 
säga angående det statliga finansiella bidraget. 

I resultaten från Storbritannien framkom det att det finns ett statligt finansiellt stöd i form av 
DLA, direct payments och individualbudget men att familjerna även använder sig av fonder 
såsom Family Funds. För att få DLA måste familjerna genomgå en lång byråkratisk process. 
Hwang och Olsson (2003) menar att föräldrar till barn med en utvecklingsstörning känner mer 
ekonomisk stress i USA och Storbritannien än vad deras svenska resultat visar (Hwang & 
Olsson 2003 s.328-329). Intervjumaterialet från både Sverige och Storbritannien styrker 
Hwang och Olssons slutsats eftersom föräldrarna i Sverige inte upplevde ekonomin som ett 
hinder, medan informanten i Storbritannien uppgav att familjer tycker att det är deprimerande 
process att fylla i ansökningspapper, för att senare kanske få ett avslag för att barnet anses 
vara för friskt. 

Beresford och Sloper (2006) skriver i sin artikel att föräldrar i Storbritannien ofta inte har 
möjlighet att arbeta, och att det statliga finansiella stöd som ges, inte möter de egentliga 
behoven. Speciellt drabbade ansågs minoritetsgrupperna vara (Beresford & Sloper 2006 
s.928-929). I den nuvarande studien menade informanten att det var möjligt för båda 
föräldrarna att behålla sitt arbete men att det kanske inte först och främst var de finansiella 
bidragen som ger föräldrarna tillgång att kunna behålla sitt betalda arbete, utan informanten 
menade att det beror på det välutbyggda skolsystemet. Däremot gav informanten stöd åt att 
det fanns stora klasskillnader och att det avgjorde vilket stöd familjerna utnyttjade. Detta 
trodde informanten berodde på vilket område man bodde i och hur insatt man som förälder 
var i vilken service som fanns tillgänglig. Ett rikt område kan erbjuda fler tjänster och 
välutbildade föräldrar vet oftast vilket stöd som de har rätt till, vilket i sin tur leder till att de 
utnyttjar fler tjänster än lågutbildade.  
 
4.2.5 Lagen och servicen 
Ingen av de svenska respondenterna har någon form av stöd från LSS. Av resultatet framkom 
det att respondenterna anser att deras barn är för unga för att de ska kunna lämnas bort. En av 
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familjerna har börjat fundera på korttidsboende, men de är fortfarande lite tveksamma. 
Respondenter berättar: 
 
 Jag tycker att det skulle vara jättesvårt att lämna  
 bort honom till någon som jag inte känner...men det 
 skulle vara bra för oss för man blir bra trött. 
 
Intervjupersonerna uppgav att de har fått information om LSS genom habiliteringen men att 
mer information behövs. En av dem trodde att man som förälder får sätta sig in i lagen för att 
få hjälp. En förälder uppgav att de inte fått någon information om LSS alls och knappt hört 
talas om den. I resultatet framgår det, att föräldrarna anser att deras barn är för små för att få 
insatser enligt LSS men att de tror att det kommer att bli mer aktuellt med LSS när deras barn 
blir äldre, när de börjar skolan och när de ska flytta hemifrån. 
 
Av de resultat som presenterades gällande situationen i Storbritannien visade det sig, att det 
inte finns något översiktligt stödsystem för personer med utvecklingsstörning. Informanten 
menade att det beror mycket på var i landet man bor och hur mycket föräldrarna i sin tur orkar 
kämpa för sin sak. 
 
I Storbritannien ska avlösarservice och korttidsboende teoretiskt finnas tillgängligt för dessa 
familjer, men det fungerar inte alls i praktiken, enligt informanten. Stora klasskillnader kunde 
ses när det gäller avlastningsservice och korttidsboende. Vissa som inte behöver avlastning får 
beviljat att deras barn får vara på korttidsboende medan andra som verkligen behöver en paus 
inte får någon service som avlastar familjen alls. Det är helt upp till den lokala myndigheten i 
Storbritannien om de vill erbjuda korttidsboenden i sitt område. Vilket också kan yttra sig i att 
de fattiga områdena inte har något avlastningsalternativ för deras invånare, medan de rika 
områdena har ett stort utbud.  
 
4.2.6 Analys av lagen och servicen 
LSS visade sig inte vara så aktuellt för de svenska respondenterna som intervjuades, utan de 
trodde att det blir mer aktuellt när deras barn blir äldre. En av respondenterna uppgav att de 
börjat fundera på korttidsboende men att det kommer att bli svårt att lämna barnet till någon 
som de inte känner, men samtidigt att det sågs som något nödvändigt för resten av familjen. 
Detta fenomen behandlas av Olsson och Hwang (2003). De visar att föräldrar till barn med en 
utvecklingsstörning är stressade eftersom de anser sig ha ett begränsat socialt liv, samt att de 
upplever en stor brist på tid. Författarna anser att detta kan bero på att kvinnor i Sverige deltar 
på arbetsmarknaden i större utsträckning och att detta kan leda till tidsbrist hos dessa 
föräldrar. Att lämna ifrån sig sitt barn till någon som man inte känner, som respondenten i den 
här studien uttrycker, känns jobbigt och kan förklaras av Olsson och Hwangs (2003 s.337) 
som säger att det är svårt för dessa föräldrar att hitta en dagverksamhet som är lämpligt för sitt 
barn. Det handlar om intressekonflikter som föräldrarna måste hantera, och detta kan resultera 
i skuld och stress. 

Här återfinns en stor skillnad mellan länderna. Informanten uppgav att i Storbritannien är 
bristen på avlastning stor och de flesta familjer vill ha avlastning men blir inte erbjuden detta. 
Detta tog även Beresford och Sloper (2006) upp i sin artikel som menar att korttidsavlastning 
är så viktigt för många men att det är få som blir beviljade. Många föräldrar till barn med 
utvecklingsstörning i Storbritannien upplever att de behöver få mer tid för sig själv och för de 
andra barnen i familjen (Beresford & Sloper 2006 s.928-929).  
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En tidigare forskningsstudie av Forde et al (2004) visade att föräldrar i Irland vill få 
avlastning i hemmet så att de får mer tid till sig själva. Alla föräldrar i den studien ansåg att 
det borde vara en del i den statliga servicen (Forde et al 2004 s.700-703). I Sverige är det en 
del i den statliga servicen men min studie visar att för föräldrar med barn under skolålder 
känns det inte som ett aktuellt val att lämna bort sitt barn till någon som man inte känner, men 
respondenterna tror att de kommer att utnyttja servicen när barnen blir lite äldre, medan 
föräldrarna i Storbritannien har en annan problematik. Där erbjuds inte korttidsavlastning som 
en statlig service på alla ställen eftersom det är upp till de lokala myndigheterna att besluta 
om det ska vara en service som skall finnas tillgänglig i deras område. På många ställen blir 
många föräldrar utan, vilka i högsta grad är i behov av denna service. Detta framkom även i 
Cooper et al (2005 s.159) som menar att den hjälp som ges inte alltig är till någon nytta för 
familjerna eftersom den inte är till någon användning för barnets behov. 

4.3 Upplevelser kring stöd och service 

Omsorgen kring barn med utvecklingsstörning ses som ett familjeåtagande i Storbritannien, 
medan man i Sverige ser det som ett gemensamt ansvarsområde för hela samhället. Det 
svenska samhället har ett utvecklat service- och stödsystem som dessa familjer har förmån att 
använda sig av (Hwang & Olsson 2003 s.328-329). Trots dessa utvecklade privilegier så fann 
författarna att det finns stort missnöje med vissa delar av den statliga servicen, medan 
föräldrarna är väldigt nöjda med andra. 
 
4.3.1 Positiva upplevelser 
Alla respondenterna från Sverige har positiva upplevelser av det statliga stöd som ges av 
landstinget, som till exempel habiliteringen och stödet från sjukhusen, medan de upplevde att 
kommunerna arbetade emot dem. En av respondenterna beskrev stödet från habiliteringen så 
här: 
 
 Habiliteringen är ett bidrag för sig. En kostnad som  
 landstinget och staten står för och de är jätteduktiga 
 och kompetenta.  
 
Respondenterna hade också mötts av bra handläggare på Försäkringskassan. Eftersom alla 
respondenter har vårdbidrag betyder det att de har en kontinuerlig kontakt med 
Försäkringskassan, som beslutar hur stort vårdbidrag de beviljas.  
 
I Storbritannien såg upplevelserna av det statliga stödet lite annorlunda ut än de svenska. 
Föräldrar ser ofta mycket positivt på den service de får när barnen är mycket små eftersom det 
är då de mötts upp av barnläkare, sjukgymnaster etc. Stödet barnen får i skolan ses också ofta 
som något mycket positivt. Från dagis genom hela skoltiden får barnen extra stöd. I de flesta 
fall går barnen med Downs syndrom i vanlig skola fram till tonåren. I tonåren blir skoltakten 
oftast för hög för dessa barn som då får byta till en specialskola. 
 
4.3.2 Analys av de positiva upplevelserna 
Denna studie har visat att det förekommer både positiva och negativa attityder till det stöd- 
och serviceåtgärder som ges till föräldrar med barn som har en utvecklingsstörning i Sverige. 
Detta är något som även har framkommit i tidigare forskning av Olsson och Hwang (2003). I 
deras resultat visade det sig att de flesta föräldrar var nöjda med det professionella stödet, 
vilket även den aktuella studien styrker (Hwang & Olsson 2003 s.336). De svenska 
föräldrarna i denna studie är väldigt nöjda med habiliteringen och alla yrkesexperter som 
ingår i det teamet, till exempel logopeder, sjukgymnaster, kuratorer, specialpedagoger m fl.  
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Av resultaten från Storbritannien återgavs både positiva och negativa upplevelser av det 
statliga stödet. De positiva aspekterna var den servicen föräldrarna fick när barnen var små. I 
Lawton och Roberts (2001) artikel beskriver de motsatsen. De beskriver att föräldrarna vill ha 
mer stöd från olika yrkesexperter och att de förstår deras extra föräldraansvar (Lawton & 
Robert 2001 s.318-319) medan av den nuvarande studiens resultat återfinns väldigt positiva 
upplevelser av mötet med olika professionella. Informanten berättade att familjerna möts av 
ett team med olika professionella och att en key worker samordnar hjälpen för att underlätta 
för föräldrarna. 
 
4.3.3 Negativa upplevelser 
Respondenterna hade barn under skolålder och två av dem hade sina barn på dagverksamhet. 
Det är föräldrarna som har sina barn på dagis, som har stött på problem från det stöd som de 
skall få av de kommunala. Båda föräldrarna har blivit bromsade när det gäller resurser till sitt 
barn på dagis. En av respondenterna har inte fått någon resurs alls till sitt barn. Kommunen 
motiverade sitt beslut med att barnet var för litet för att han ska få någon användning av det. 
Föräldern berättar: 
 
 Det är det kommunala som bara vill spara pengar och 
 säger inte vad man kan få för de vill spara pengar… 
 
 Men egentligen är det ju nu de borde lägga grunden    
 som språkträning. 
 
En av de andra föräldrarna menar att det är nu, när barnen är små som de borde lägga ner 
pengar, så att de i framtiden kan klara sig själva och inte kosta pengar. I deras samtal med 
kommunen är det alltid pengabristen som man får till svar.  

En annan viktig sak som två av föräldrarna tog upp under intervjuerna var, att det verkar vara 
så att stödet ser olika ut beroende på var man bor. I vissa kommundelar verkar skolorna ha 
budgeterat för dessa barn, medan andra inte har gjort det. 

De negativa aspekterna med det statliga stödet i Storbritannien är bland annat att familjerna 
ville ha mer avlastning i form av korttidsboende än vad som erbjuds. Det är en service som de 
allra flesta vill ha mer av. Förmögna familjer bor oftast i rika områden där denna service 
erbjuds. Dessa har annars de pengar som behövs för att betala dessa tjänster inom den privata 
sektorn. Det är arbetarklassen som får det kämpigt när det gäller korttidsplatser eftersom deras 
bostadsområden inte har pengar att erbjuda avlastningsservice. 
 
The Disability Living Allowances är en annan del av den statliga servicen som många 
föräldrar upplever som något negativt. Ansökan är på 42 sidor där föräldrarna ska fylla i alla 
negativa saker om sitt barn. Oftast är denna ansökan den första kontakten föräldrarna får med 
staten.  
 
Informanten berättar: 
 
 It is a really bad start for these families. This is the  
 first time they have to do this bureaucratic process,  
 and if it comes back and says no when you have a  
 three months old baby you will think “is it always 
 going to be like this?”. 
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Enligt informanten är det en deprimerande process för många och för vissa med barn med 
Downs syndrom får man avslag eftersom barnet anses vara för friskt. 
  
4.3.4 Analys av de negativa upplevelserna 
Respondenterna har upplevt att kommunerna, och då speciellt skolan arbetar emot dem. Detta 
har visat sig speciellt tydligt när barnet behöver en resurs på dagverksamheten och att få 
tillgång till personal som kan teckenspråk. Enligt Hwang och Olsson (2003) har föräldrar i 
Sverige svårt att hitta en dagverksamhet som är lämpat för deras barns behov. De menar även 
att kommunerna borde lyssna mer till föräldrarnas åsikter samt ge dem kontroll över deras 
situation. Det är trots allt föräldrarna som är experter på sina barn. (Hwang & Olsson 2003 
s.329, 337, 339). Detta kan förklara varför föräldrarna i studien från Sverige är missnöjda med 
kommunen och då främst resurserna på den dagliga verksamheten. 
 
Av det svenska intervjumaterialet framkommer det att föräldrarna tycker staten borde satsa 
mer på barnen medan de är små så att de kan klara sig själva när det blir större. En respondent 
menade att det borde vara mer resursbesparande att satsa pengar när de är små än att lägga ner 
mer pengar när de blir äldre. Respondentens åsikt stärks av normaliseringsprincipen som 
formulerades för att man ville förbättra personer med utvecklingsstörnings förmåga att klara 
sig själva. Normaliseringsprincipen menar att personer med utvecklingsstörning ska ha 
tillgång till de vardagliga mönster och livsvillkor som ligger så nära samhällets gemensamma 
som möjligt. Den bygger också på att personer med utvecklingsstörning skall ha möjlighet till 
utveckling och mognad (Nirje 2003 s.21, 91-92). 
 
Beresford och Sloper (2006) tar upp en negativ aspekt av de finansiella bidragen. De som blir 
lidande av de bristande finansiella bidragen är minoritetsgrupperna i Storbritannien 
(Beresford & Sloper 2006 s.928-929) och detta kan återkopplas till avlastningsservice 
eftersom informanten uppgav att det var stora klasskillnader när det gäller vilka som fick 
tillgång till avlastning. I det stora hela uppgav informanten att föräldrar till barn med 
utvecklingsstörning har många negativa synpunkter på avlastningsservice eftersom det är så 
många som blir utan. Beck (1998 s.20) skulle förklara situationen i Storbritanniens med att 
säga att deras klasskillnader har uppkommit som en följd av globaliseringen. Globaliseringen 
har bidragit till ökade klyftor mellan fattiga och rika eftersom de rika inte behöver ta hand om 
de fattiga när ett individualistiskt tänkande präglar samhället. 
 
Resultaten från Storbritannien visar också att det finansiella bidraget Disability Living 
Allowances ansågs vara något negativt bland många föräldrar eftersom det finns föräldrar 
med barn med Downs syndrom som blir nekade det statliga bidraget eftersom barnen anses 
vara för friska. Dessa negativa synpunkter är väl grundade eftersom Beresford och Sloper 
(2006) menar att ett funktionsnedsatt barn kostar ungefär tre gånger så mycket som ett icke-
funktionsnedsatt barn. De menar också att dagens bidrag inte möter det behov av bidrag som 
finns i dessa familjer på grund av de ökade kostnaderna till följd av barnets 
funktionsnedsättning (Beresford & Sloper 2006 s.928-929). 
 
4.3.5 Förändringar 
De svenska föräldrarna menade att om det skulle bli några förändringar angående hur mycket 
stöd som ges till deras barn, spelade deras egen roll in i avgörandet. Om inte föräldrarna 
ställer krav, är hårda eller vet sina rättigheter kan barnen gå miste om mycket stöd eftersom 
informationen inte bara ges, utan föräldrarna måste ta reda på den själva. Ett exempel på det 
stöd som barnet kan gå miste om är om barnet inte får en resurs på dagis som kan tala 



 27 

teckenspråk. Då kan barnet bli ensamt om ingen annan kan teckenspråk. Två av föräldrarna 
beskriver sina situationer: 
  
 Orken räcker inte till allt, att man ska få ta reda på allt, 
 att man inte bara kan få informationen. Barnet är ju den 
 som blir lidande om inte föräldern orkar slåss för den.  
 
 Jag tycker att kommunen ska vara mer hjälpsamma och  
 erbjuda. Som förälder måste man veta sina rättigheter hela 
 tiden att få det man vill ha. Man måste bråka hela tiden istället 
 för att de talar om vad man har rätt till. Det verkar inte  
 finnas i deras värld. 
 
Samma förändringar tog informanten i Storbritannien upp eftersom föräldrarna ofta inte får 
den information som kan hjälpa dem. Föräldrarna får inte information från staten om vilken 
service som finns tillgänglig, utan föräldrarna måste vara framåt och pålästa för att kunna 
utnyttja det stöd som finns. Som nämnts tidigare spelar det stor roll var i landet och i vilket 
område man bor i, vilket stöd och service som finns tillgängligt för familjerna. En annan 
förändring föräldrarna vill se är teckenspråksinlärning. De engelska barnen med 
utvecklingsstörning blir oftast lidande när det gäller kommunikation eftersom personalen på 
de engelska skolorna har bristande kunskaper i teckenspråk vilket i sin tur leder till bristande 
teckenspråksinlärning till dessa barn.  

 
4.3.6 Analys av förändringar 
Av intervjumaterialet från Sverige och Storbritannien framgår det att varken de svenska eller 
de engelska barnen med en utvecklingsstörning får det teckenspråksstöd som för dem är så 
viktig, för att de ska kunna kommunicera med andra. I Storbritannien däremot satsade staten 
på barn med en utvecklingsstörning så att de kan gå i samma skola som andra barn och att de 
alltid hade en extra resurs, medan detta inte alltid är lika självklart i Sverige. I Storbritannien 
satsade staten inte alls på teckenstöd åt barnen, medan de svenska resultaten visade i större 
utsträckning att dessa behov blev tillgodosedda, fast långt ifrån bra. Enligt symboliskt 
interaktionism, är språket viktigt eftersom det gör oss medvetna om vår egen personlighet och 
att vi genom detta kan se på oss själva med andras ögon. Människans samspel med omvärlden 
skapar och formar upplevelser om sig själva (Giddens 2003 s.33-34, 44). Barnens 
skolsituation som framkommer i intervjuerna från både Sverige och Storbritannien kan 
förklaras ur ett symbolisk interaktionstiskt perspektiv. När barnens språk inte prioriteras i 
skolorna blir de inte medvetna om sin personlighet och inte heller får de en uppfattning om 
hur andra ser på dem enligt symbolisk interaktionism. Teorin skulle vidare beskriva att deras 
samspel med omvärlden blir lidande och det i sin tur gör att barnet inte kan skapa eller forma 
upplevelser om sig själv. Barnets självständighet, handlingsförmåga och valmöjligheter 
minimeras i och med att de inte kan kommunicera med någon annan på dagis eller i skolan 
(a.a.). 
 
För barns inlärningsprocess kan normaliseringsprincipen ge möjligheter för dem att uppnå en 
social interaktion och att varje inlärningssituation har för dem ett pedagogiskt värde. 
Normaliseringsprincipen ger dessa barn rätt till samma undervisning som alla andra 
medborgare i samhället (Nirje 2003 s.118-121). Barnen i den här studien får inte rätt till den 
sociala interaktionen som är så viktig för att de ska utvecklas. De får inte rätt till samma 
undervisning som alla medborgare i samhället eftersom de inte kan tala och göra sig förstådda 
med alla på dagverksamheten eller i skolan. Enligt Tideman i Gustavsson (2004 s.123-124) 
blir deras delaktighet blir lidande och de får inte de stödinsatser för att kunna få samma 
individuella förutsättningar som de andra barnen. 



 28 

 4.4 Lagen i praktiken 
 
Respondenterna från Sverige hade inte utnyttjat lagen i den utsträckning som behövs för att 
kunna besvara frågan om lagstiftningen fungerade i praktiken, utan alla upplevde att de visste 
för lite om LSS och att de ville ha mer information om lagen. De insåg att de som föräldrar är 
tvungna att läsa på mera för att kunna hävda sina rättigheter. En förälder upplevde att man 
som förälder till ett barn med Downs syndrom var lite mitt i mellan lagen. Så här beskriver 
föräldern: 
 Ibland känns det som om det är synd att mitt barn är så  
 duktigt.  För annars hade han  kunnat få mer hjälp   
 samtidigt som jag är jätteglad för att han  är duktigt, 
 men då blir det inte lika synligt att han  behöver hjälp.  
 
Liknande upplevelser kunde ses i Storbritannien där till och med vissa familjerna med barn 
med Downs syndrom fick avslag när de ansökte om statligt bidrag för merkostnader, eftersom 
barnen ansågs vara för friska. Eftersom det inte finns någon lagstiftning angående vilken 
service som skall ges i Storbritannien, så kunde respondenten säga att i de allra flesta fall 
stämmer lagen med verkligenhet. Informanten menade speciellt lagarna om lika skolgång för 
alla, och antidiskrimineringslagen, fungerar väldigt bra i praktiken. 
 
Av intervjumaterialet från Storbritannien kan utläsas att the UK Discrimination Bill fungerar 
väldigt bra och att personer med en funktionsnedsättning har lika stora rättigheter att delta i 
samhällets alla aktiviteter och att de inte kan diskrimineras. 
 
Resultaten i Storbritannien visar att avlösarservice och korttidsboende teoretiskt ska finnas 
tillgängligt för familjer med barn med en utvecklingsstörning, men det fungerar inte alls i 
praktiken enligt informanten.  
 
4.4.1 Analys om lagen i praktiken 
 
Trots rådande lagstiftning i Sverige där en person med utvecklingsstörning ingår i en av de tre 
personkretsarna i LSS (Norström & Thunved 2005 s.401), så visar studiens resultat att vissa 
föräldrar upplever att de känner sig lite mitt i mellan lagen och att barnet i vissa fall är för 
friskt för att få extra hjälp.  
 
I Storbritannien, som inte har en lagstadgad service, ser det lite annorlunda ut. Där finns en 
lag som heter the Childrens Act 1989 som ålägger ansvar till de lokala myndigheterna att ge 
olika service till barn om deras hälsa förbättras av den servicen. Varje lokal myndighet måste 
se över de behov av service som finns i deras område och sedan besluta om vilken service de 
ska erbjuda (Directgov 2007d). Av resultatet från Storbritannien framkom det att denna 
lagstiftning är väldigt diffus vilket ger de lokala myndigheterna stora valmöjligheter. De 
beslutar själva om de anser att de har råd att ge den service föräldrar till barn med 
utvecklingsstörning efterfrågar, till exempel avlastningsservice. Informanten beskrev att 
avlösarservice och korttidsboende teoretiskt ska finns tillgängligt för dessa familjer, men i 
praktiken fungerar det inte alltid så eftersom det är upp till de lokala myndigheterna att 
besluta om vilken service som ska finnas och denna service väljs ofta bort eftersom 
politikerna inte anser att de har råd att erbjuda tjänsten. Den här empirin från Storbritannien 
kan återkopplas till Cooper et al (2005), författarna uppger att det förekommit en 
rationalisering av servicetjänsterna vilket har lett till att det kan uppstå orättvisa bland dem 
som får tillgång till tjänsterna och de som inte får någon hjälp alls (Cooper et al. 2005 s.59). 
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Informanten menar att Disability Discrimination Bill fungerar bra i Storbritannien. Detta 
påstående stärks av Gooding och Lawson (2005) som menar det är ett försök till lika 
rättigheter för funktionsnedsatta i Storbritannien, men att det fortfarande finns stora brister i 
den brittiska lagstiftningen kring funktionsnedsatta. De menar att arbetsgivare, servicegivare 
och andra professionella, måste agera aktivt för att tillgodose funktionsnedsattas behov 
(Gooding och Lawson 2005 s.4). 
 
Det framkommer av undersökningen att föräldrarna måste veta sina rättigheter för att kunna 
hävda sin rätt. Informationen angående servicen kommer inte automatiskt utan det är något 
föräldrarna får kämpa för. Av intervjumaterialet från Storbritannien framkom det att detta 
fenomen förmodligen grundar sig i att det blir dyrare för staten om informationen ges för då 
efterfrågas den i större utsträckning. 
 
5. Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka om det fanns skillnader och likheter mellan Sverige och 
Storbritannien när det gäller vilket statligt stöd som familjer, som har barn med 
utvecklingsstörning, får. Syftet var även att undersöka hur familjerna i Sverige och hur en 
myndighetsperson i Storbritannien upplevde den hjälp som dessa föräldrar fick från staten 
och om nationella skillnader kan urskiljas samt även undersöka om föräldrarnas och 
myndighetspersonens upplever att lagstiftningarna tillämpas på rätt sätt i praktiken. I 
diskussionen kommer skillnader och likheter mellan de två ländernas service- och stödsystem 
samt skillnader och likheter i föräldrarnas upplevelser att diskuteras som ett resultat av 
studien. Jag kommer även att föra en diskussion över tänkbara teorier varför dessa skillnader 
och likheter, länderna emellan, har uppstått. 
 
5.1 Skillnader 
Den första skillnaden som går att urskilja är lagstiftningen. I Sverige finns en välutvecklad 
rättighetslag, LSS, för personer med en funktionsnedsättning, medan det i Storbritannien inte 
finns någon lagstadgad rätt till service för dessa personer. En tänkbar teori varför det skiljer 
sig mycket mellan ländernas lagstiftning, kan vara att deras politiska klimat skiljer sig. 
Storbritannien har kommit längre i både globaliserings- och individualiseringsprocessen vilket 
gör att de dels har större klasskillnader, dels att ett större ansvar ligger på den individuella 
familjen. I ett individualistiskt samhälle behöver de rika inte längre behöver ta hand om de 
fattiga utan det är var och ens uppgift att ta hand om sig själva. (Beck, Giddens & Lash 1994 
s.14-15, Beck 1998 s.20). Storbritannien är mer individualistiskt präglat där det är upp till 
varje familj att ta hand om sitt barn medan den svenska traditionen är att ta hand om varandra 
i ett välfärdssamhälle (Hwang & Olsson 2003 s.328-329). Därför kan det vara möjligt att 
lagstiftarna i Storbritannien inte ser något behov att ha en rättighetslag till service för personer 
med en funktionsnedsättning medan befolkningen i Sverige betalar en högre skatt, vilket i sin 
tur ger staten möjlighet att i större utsträckning erbjuda dessa rättigheter för funktionsnedsatta 
personer. 
 
En annan skillnad, av det statliga stöd och den service som föräldrarna till barn med en 
utvecklingsstörning får, är det finansiella. Av intervjuerna med de svenska föräldrarna 
framgår att alla fick det statliga vårdbidraget medan att dessa familjer i Storbritannien ofta blir 
nekade deras motsvarighet till vårdbidrag som heter Disability Living Allowances eftersom 
barn med Downs syndrom anses var för friska. I Storbritannien var det även möjligt att söka 
pengar från olika fonder vilket inte var något som togs upp i de svenska studierna. Varför de 
olika finansiella bidragen skiljer sig kan även det vara en följd av skillnaderna i ländernas 
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ekonomiska och politiska klimat. Sverige har en högre taxering vilket ger en möjlighet att ge 
ut högre och bättre bidrag medan Storbritannien har en mer liberal historia som präglat deras 
samhälle där var och en har ett större ansvar för sitt liv (Hwang & Olsson 2003 s.328-329). En 
följd av detta kan vara dåliga statliga bidrag vilket gör att i vissa fall får dessa familjer söka 
ekonomisk assistans från fonder. 
 
En tredje skillnad som framgår är klasskillnadernas betydelse för den service familjerna 
erbjuds. Av intervjumaterialet från Storbritannien kunde det urskiljas att klasstillhörighet kan 
påverka vilken service familjen blir erbjuden. Förmögnare familjer tenderade att bo i rikare 
områden där de lokala myndigheterna satsade på service för barn med utvecklingsstörning. 
Rikare familjer har även möjlighet att betala för de tjänster som de inte redan erbjuds medan 
de fattigare delarna av befolkningen bor på sämre områden där de lokala myndigheterna inte 
har pengar att satsa på serviceinsatser för dessa barn. Detta framkommer även av Cooper et al 
(2005 s.159) studie som tar upp att en rationalisering av servicetjänsterna har skett i 
Storbritannien vilket har lett till orättvisa bland dem som får hjälpen och de som inte får 
någon alls. Av intervjumaterialet från Sverige fanns inga antydningar till att rika och fattiga 
skulle behandlas olika beroende vart de bor men det kom indikationer på att det kunde skilja 
sig mellan olika kommundelar eftersom vissa inte lägger tillräckligt med budget för extra 
resurser, t ex i skolan. Varför det inte skiljer sig mellan familjer i Sverige beroende på 
välstånd kan bero på LSS garanterar att alla som tillhör personkretsarna har rätt att få 
serviceinsatser enligt lagen. I Storbritannien inte finns någon lag som ger barn med 
utvecklingsstörning rätt till någon service. Beck (1998 s.20) menar att klasskillnader är en 
följd av globaliseringen vilket skulle kunna betyda att Storbritannien är ett mer globaliserat 
land jämfört med Sverige, och det ger dem större klyftor mellan fattiga och rika när det gäller 
den service som ges till föräldrar till barn med en utvecklingsstörning. 
 
Attityden till korttidsboende och avlösarservice var en annan sak som skilde sig mellan 
länderna. Enligt LSS har barn med utvecklingsstörning rätt till korttidsboende eller 
avlösarservice men intervjuerna visar att det inte var något aktuellt för familjerna i fråga 
medan attityderna i Storbritannien är tvärtom. Teoretisk sett ska denna service finnas 
tillgänglig men det är upp till de lokala myndigheterna att besluta om de anser sig har råd. I de 
fattiga områdena väljer oftast de lokala myndigheterna att korttidsboende inte ska vara en 
service som de ska kunna erbjuda sina invånare. De allra flesta i Storbritannien vill ha 
avlastning och bristen på korttidsboenden är stor. Varför resultatet visar att de svenska 
familjerna inte utnyttjar den statliga service som korttidsboende är beror först och främst på 
att barnen i studien var väldigt små. En annan förklaring kan vara som Hwang och Olsson 
(2003 s.337, 339) tar upp att föräldrar i Sverige har högre krav på den service samt att de har 
svårt att hitta verksamheter som passar för just sitt barn. Detta kan troligen vara en orsak 
varför det framkom i intervjumaterialet att föräldrar inte vill lämna sina barn till okända 
personer. 
 
En annan skillnad som var påtaglig var stödet på dagis och skolan som barnen med 
utvecklingsstörning blev erbjudna. I Storbritannien finns det extra resurser för alla barn med 
utvecklingsstörning så att de har möjlighet att gå i en vanlig skola, i de flesta fall till tonåren. I 
Sverige fann föräldrarna det svårt för dagverksamheten att förstå deras barns extra behov, av 
till exempel teckenspråk. Av resultatet visar att det inte är lika självklart i Sverige att barn 
med utvecklingsstörning ska få en extra resurs utan det beror på områdets ekonomi. Detta kan 
ses som en följd av att det brittiska skolväsendet är mer influerat av normaliseringsprincipen 
än det svenska. Normaliseringsprincipen är bra för barns inlärningsprocess eftersom det kan 
ge barnen ett mer självständigt liv och att de kan uppnå en social interaktion (Nirje 2003 
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s.118-121). De brittiska barnen får möjlighet att gå i en vanlig skola vilket borde ge dem ett 
mer självständigt liv. På ett sätt kan detta visa att barnen i Storbritannien också får mer 
delaktighet i skolan när de har en extra resurs eftersom de får mer likvärdiga levnadsvillkor 
som de andra barnen när det gäller rätten till likvärdig undervisning (Tideman i Gustavsson 
2004 s.123-124) men det brister ändå i teckenspråkinlärningen. 
 
5.2 Likheter 
Trots alla skillnader mellan länderna, som kunde urskiljas av resultatet, så finns det även 
många likheter. Familjerna hade liknande upplevelser av det statliga stöd som ges. Av 
intervjumaterialet framgår det att familjerna i båda länderna känner att de får bra stöd från 
habiliteringen, som är ett helt team som ger service när barnen är små. Denna likhet mellan 
länderna förekommer troligast eftersom det är lagstadgat i båda länderna. I Storbritannien har 
lokala myndigheterna en ålagd plikt att ha ett serviceutbud till dessa barn, om följden blir en 
förbättrad hälsa kan förbättras (Directgov 2007d). I Sverige finns en liknande bestämmelse 
där kommunerna har en skyldighet enligt SoL att planera för de insatser som ges till personer 
med en funktionsnedsättning. Meningen är att kommunerna ska samverka med lanstinget 
samt andra samhällsorgan och organisationer för att underlätta för de funktionsnedsatta 
(Norström och Thunved 2006 s.117). Stöd från habiliteringen när barnen är små måste ju vara 
en sådan insats som förbättrar dessa barns hälsa och som underlättar för dem i framtiden. 
 
Det framkom även att familjerna i båda länderna är missnöjda med den information som 
staten ger kring de olika stöd- och serviceinsatserna. Både i Sverige och i Storbritannien 
känner föräldrarna att det är upp till dem vilket stöd barnet får. Om föräldrarna inte är aktiva 
med att hitta informationen kan barnet gå miste om mycket. Varför ger då inte staten 
tillräckligt med information angående de stöd och serviceinsatser de har att erbjuda till 
föräldrar och deras barn med en utvecklingsstörning? Enligt intervjumaterialet från 
Storbritannien kan en anledning vara att det blir för dyrt. Om alla får ta del av samma 
information blir det fler som utnyttjar servicen vilket leder till ökat ekonomiskt tryck på 
staten. 
 
Det är bristande kunskap i teckenspråk bland lärarna på dagis och i skolan i båda länderna, 
vilket familjerna i resultatet var mycket missnöjda med. När barn och lärare inte kan 
teckenspråk i skolan blir resultatet att barnet med en utvecklingsstörning blir väldigt isolerat. 
Detta kan kopplas till Goffmans stigmateori. Goffman (1972) anser att barnen med 
utvecklingsstörning lätt stämplas av sin omgivning eftersom de avviker från de förväntningar 
som anses vara normala (Goffman 1972 s.14, 145).  Dessa barn följer inte de rådande 
normerna i samhället eftersom de inte kan uttrycka sig lika väl i tal som andra barn. Barnen 
med utvecklingsstörning blir hämmade att utvecklas enligt normaliseringsprincipens 
inlärningsprocess när de inte stimuleras att använda teckenspråk istället för talspråk. De får 
ingen social interaktion med andra barn eller vuxna när de inte kan använda sig av samma 
språk (Nirje 2003 s.118-121). Trots att det verkar som det brittiska skolväsendet har kommit 
längre med Normaliseringsprincipen eftersom barnen oftast får resurser så att de kan gå i en 
vanlig skola, står ändå Normaliseringsprincipen och faller när barnen inte kan få en social 
interaktion med andra på den vanliga skolan.  
 
5.3 Tillämpning av lagstiftning 
På grund av urvalet av de svenska respondenterna kunde inte frågan angående om 
lagstiftningen kring dessa barn tillämpades på ett korrekt sätt eftersom respondenternas barn 
var för små för att föräldrarna skulle ha fått någon erfarenhet angående detta. Syftet hade 
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kunnat bli bättre uppnåttom studien hade haft ett annat urval. Jag tror att föräldrar med barn i 
tonåren förmodligen hade kunnat besvara frågan kring lagstiftningen på ett annat sätt.  
 
Undersökningen i Storbritannien visade att lagstiftning kring skolgång för alla och anti-
diskrimineringslagen uppfattades som om det tillämpades riktigt i praktiken medan det 
framgick av intervjumaterialet att det fanns stora brister när det gäller korttidsboende. 
Teoretiskt ska denna service finnas tillgänglig men eftersom de lokala myndigheterna får 
bestämma vilka serviceinsatser de kan erbjuda utifrån sin budget så blir oftast korttidsboende 
den insatsen de drar in på. Detta kan leda till stora påfrestningar på familjen. Här borde de 
lokala myndigheterna tänka mer enligt Normaliseringsprincipen (Nirje 2003:118-121). 
Normaliseringsprincipen kan vara oerhört viktig för föräldrarna till det utvecklingsstörda 
barnet eftersom den kan leda till en normalisering av deras situation då det finns stora 
tillgångar och möjligheter till exempel bostäder, skolor samt sysselsättningscentra för barn 
med utvecklingsstörning (a.a.). 
 
5.4 Slutsatser av undersökningen 
Utvecklingen kring barn med utvecklingsstörning har förändrats mycket under det senaste två 
decennierna. Från att föräldrar till barn med utvecklingsstörning blev rådda att lämna bort sina 
barn, på slutet av 1800-talet till början av 1900-talet till att barnen i dagens Sverige och 
Storbritannien får tillgång till lika skolgång som alla andra. Normaliseringsprincipen tillämpas 
i både Sverige och Storbritannien fast med olika tolkningar. 
 
Resultatet av undersökningen visar att ländernas statliga service- och stödsystem skiljer sig 
medan föräldrarnas upplevelser kring det stöd som de erbjuds inte ligger så långt bort från 
varandra. Varför studien visar att service – och stödsystemen skiljer sig mellan länderna kan 
bero på att Storbritannien har kommit längre i globaliseringsprocessen vilket gör att de har 
större klasskillnader till följd av ett mer individualistiskt tänkande (Beck, Giddens & Lash 
1994 s.14-15, Beck 1998 s.20). Sverige har en traditionell syn om att medborgarna ska ta 
hand om varandra och att invånarna litar på att välfärdssamhället hjälper dem när de behöver 
den (Hwang & Olsson 2003 s.339). 
 
Föräldrarnas upplevelser kring det statliga stöd som ges liknade varandras i Sverige 
respektive Storbritannien enligt undersökningen. Enligt Hwang och Olsson (2003) kan bero 
på att föräldrar till barn med utvecklingsstörning känner vissa undvikliga stressfaktorer och 
behov som det statliga stödet aldrig kan möta (Hwang & Olsson 2003 s.339). 
 
5.5 Förslag till vidare forskning 
Det framkom av studien att de svenska föräldrarna inte utnyttjade den avlastningsservice som 
finns tillgänglig för dem medan intervjumaterialet från Storbritannien visade att efterfrågan av 
korttidsboende var stort jämfört med utbudet. Förslag till vidare forskning skulle vara att 
undersöka internationella skillnader av föräldrars syn på korttidsboende och 
avlastningsservice. Finns det nationella skillnader av synen på avlastning? 
 
Enligt den här studien så är det brist på direkt information som ges till föräldrar till barn med 
en utvecklingsstörning. Av intervjumaterialet framgår att föräldrarna fick själva läsa på för att 
kunna se vilka serviceinsatser de hade rätt till. Ett annat förslag till en forskningsstudie är att 
studera vidare kring problematiken angående informationen som ges till föräldrar till barn 
med en utvecklingsstörning. Vilka orsaker ligger till grund för den bristfälliga informationen 
som föräldrar till barn med utvecklingsstörning får? Innebär det att det finns klasskillnader när 
det gäller tillgång till och möjlighet att söka information?
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 Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Berätta om dig själv 

- Namn? 
- Ålder? 
- Utbildning? 
- Yrke? 

 
Berätta om ditt barn 

- Namn? 
- Ålder? 
- Om funktionsnedsättningen? 

 
Berätta om er familjesituation 

- Vart bor ni? 
- Hur många barn finns i familjen? 

 
Berätta om en normaldag 

- Hur ser barnets dag ut? T ex skolan, dagis, fritidsaktiviteter, fritidskompisar 
- Hur ser er dag ut? T ex Avlösning mm 

 
1. Statligt stöd och kontakt med myndigheter 
 
- Berätta vilket statligt stöd du erbjuds samt vilken kontakt du har med myndigheter? 
    -  LSS? 
    - Om LSS vilka insatser? 
    - Finansiellt bidrag? 
 
2. Upplevelser av det statliga stödet samt upplevelser av myndigheter 
 
– Berätta om de upplevelser du har av det statliga stöd er familj erbjuds samt 
upplevelser kring den kontakt ni har/har haft med myndigheter? 
   – Positiva? 
   – Negativa? 
   – Lagändring? 
 
3. Verklighet och praktik 
 
- Är dina erfarenheter/upplevelser att lagstiftningen är detsamma som verkligheten?  
    - Om ge exempel? 
    - Om inte, varför?



 
 Bilaga 2 
 
Interview Guide 
 
Tell me about yourself 

- Name? 
- Age? 
- Education? 
- Employment? 
 

Tell me more about your organisation? 
- For example, how do you support the parents of children with DS? 

 
1. Formal support system in UK 
 - Tell me about what kind of support parents in UK get? 

- What says the law? 
- What services are provided for the parents? 
- Financial support? 

 
2. Experiences about the formal support system 
-How do parents respond to the support that they are given? 

- Positive? 
- Negative? 
- What things do they want to change? 

 
3. Theory vs. practice? 
- According to your experience, do you think law is working in practice as it should be? 

- If, give some examples 
- If not, why? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Bilaga 3 
 
Hej! 
 
Jag vill ännu en gång tacka för ditt deltagande i min studie. Jag vill med det här brevet berätta 
lite kort om mig själv och om min studie. 
 
Jag är 23 år gammal och studerar vid Örebro universitet och läser sista terminen på Sociala 
omsorgsprogrammet med inriktning mot äldre och funktionshindrade som efter avklarad 
examen kommer att ge mig en fil kand-examen. Med en Social omsorgsexamen kan jag bland 
annat arbeta som biståndshandläggare enligt socialtjänstlagen (SoL) eller enligt Lagen om 
stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt som enhetschef inom både äldre- och 
handikappomsorgen.  
 
Min c-uppsats kommer att vara av jämförande karaktär mellan Sverige och England då jag 
efter avslutad examen kommer att flytta till England för att söka arbete där. Syftet med 
studien är att undersöka om det finns skillnader och likheter mellan Sverige och England när 
det gäller vilket statligt stöd som familjer som har barn med utvecklingsstörning får. Syftet är 
även att undersöka hur familjerna i de båda länderna upplever den hjälp som de får från 
staten och se om bestämmelserna stämmer överens med verkliga livet för de familjer som jag 
använder mig av i den här studien. Jag kommer att genomföra 3 intervjuer med föräldrar till 
barn med utvecklingsstörning i varje land. Intervjuerna kommer att ta ca 40-60 minuter. 
 
När man genomför intervjuer är det vissa etiska regler som måste följas för att ingen skall få 
sin identitet röjd. Bl. a 

• Deltagandet i denna intervju är helt frivilligt och kan avbrytas när du/ni vill.  
• Jag kommer att spela in samtalet, om tillåtelse ges, under själva intervjun. 
• Alla uppgifter förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. 
• Intervjuerna att vara anonyma och det är bara jag som vet vem som har 

svarat vad på intervjun, detta för att stärka din integritet.  
 

Är det något mer du undrar över så hör gärna av dig till mig. 
 
Telefonnummer: 0xx-xxxxxxx 
E-postadress: xxxxxxxx_xxxxxxx@hotmail.com 
Handledare: Munir Dag 
 
Med vänliga Hälsningar 
 
Cecilia Flodström 



 Bilaga 4 
 
Dear Mr, 
 
I want to thank you for your participation in my research project. With this letter, I want to 
tell you more about me and my study. 
 
I am 23 years old and I study at University of Örebro, Sweden. I am studying my last term at 
the programme of Social care with focus on elderly and disabled people. I will graduate in 
January with a BA in Social Work.  
 
My research project is a comparative study between Sweden and England. My main aim with 
this study is to explore if there are similarities and differences between the formal support 
given to parents of children with developmental disabilities. I also want to explore if these 
families are satisfied with the support that they are given. Why I chose England as my 
comparator is because I have moved to Brighton and I want to get a job here after my 
graduation. From the start I wanted to do three interviews in Sweden and three interviews in 
England with parents but in lack of time to find parents in England I contacted you. The 
interview will last approximately 30-45 minutes.  
 
When doing interviews for a research aim in Sweden we have ethical rules that we need to 
hold to. These are; 
 

•  Your participation in this interview is totally voluntary and you can end it when you feel          
     like it. 

•  I will record our conversation, if you give me your permission. 

•  All the information you will give me, will be kept in private. 

•  The interviews will be anonymous, this is to strengthen your integrity. 
 
Is there anything else you want to find out. Please contact me. 
 
Phone number: 0xx-xxxxxxxx 
Email address: xxxxxxxx_xxxxxxx@hotmail.com  
Teacher: Munir Dag 
 
Kind Regards, 
 
Cecilia Flodström 


