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ABSTRAKT 

 
Syftet med denna uppsats har varit att öka förståelsen och kunskapen om tre 
invandrarfamiljer vars barn är hörselskadade. Att beskriva familjernas egna erfarenheter 
och upplevelser i samband med beskedet om barnets handikapp samt deras anpassning till 
den nya situationen. I studien har använts en kvalitativ metod med hermeneutik som 
vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Tre familjer med olika invandrarbakgrund 
intervjuades. Studiens frågeställningar är: Hur beskriver familjerna sina erfarenheter och 
upplevelser i samband med beskedet om barnens hörselhandikapp? Hur har familjerna 
anpassat sig till den nya situationen? Vilka faktorer har påverkat familjernas anpassning i 
positiv riktning? De teoretiska utgångspunkter som valts för analysen är kristeorin och 
valda delar av copingteorin samt Antonowskys begrepp KASAM (känsla av 
sammanhang). Resultatet visar att beskedet om barnens hörselskada innebar en kris för de 
intervjuade familjerna. Tiden i samband med beskedet präglades av krisreaktioner. 
Familjernas berättelser ger en bild av att den kris som de genomlevt har lett till en 
personlig utveckling. Deras tänkesätt har förändrats och de har accepterat barnens 
handikapp samt anpassat sig till de förändrade livsvillkoren. Faktorer som påverkat 
familjernas anpassning har bland annat varit stödet och kontakten med andra människor 
och upplevelsen av att barnen mår bra. 
 
Nyckelord: hörselskadade barn, invandrarfamiljer, kris, anpassning, coping och stöd. 
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1. INLEDNING 
 
Det finns händelser som sätter unik prägel på en människas liv, händelser som förändrar 

hela tillvaron. Att bilda familj och skaffa barn, att ha utvandrat från sitt hemland, att ha 

ett funktionshinder- sådana händelser innebär en rad konsekvenser som gör tillvaron 

annorlunda (Fuentes, 1999). Att som invandrare bo i ett annat land präglar ens tillvaro på 

ett särskilt sätt. Även om villkoren för enskilda grupper och individer kan se olika ut, har 

man som ny i Sverige en gemensam situation som innebär speciella utmaningar att 

förhålla sig till. Man möts av ett nytt språk, nya människor med andra referensramar, nya 

traditioner, ny samhällstruktur och en ny och främmande livsstil. Som invandrare måste 

man försöka omvärdera sin gamla livshållning för att kunna integreras i det nya samhället 

med sina regler, lagar och sociala koder (Källstigen, Rivera & Özmen, 1997). 

 

Att komma till Sverige med ett hörselskadat barn eller att få beskedet att ens barn har ett 

sådant funktionshinder innebär att man ställs inför en helt ny situation. En situation som 

känns så svårthanterlig att individen upplever att hennes sociala identitet och trygghet är 

allvarligt hotade. Man talar i detta sammanhang om en traumatisk kris (Cullberg, 1992).   

Det är inte nog för invandrarfamiljer att försöka lära sig att leva i Sverige. De skall 

dessutom klara av att leva med ett ”annorlunda barn”. Barnets funktionshinder kräver att 

familjen mobiliserar helt nya resurser, både känslomässigt och praktiskt för att möta de 

krav som funktionshinder medför. Här måste familjen hitta anpassningsstrategier och 

samtidigt förhålla sig till sitt ursprung (Bohlin, 2001). 

 

Fenomenen invandrarskap och funktionshinder gör också att individen hamnar i ett 

ofrivilligt beroendeförhållande till den sociala omgivningen, till myndigheter, 

institutioner och professionella hjälpare i samhället. Funktionshinder kan i sig utgöra ett 

hinder liksom språkliga och kulturella kommunikationssvårigheter. Brist på tillgänglig 

information (eventuellt på hemspråket) kan vara ett problem. Här kan också finnas 

svårigheter att sätta sig i hur de svenska stödsystemen och regelverken fungerar (a.a.). 

Strategierna för och möjligheterna att överleva i en sådan situation är olika för varje 

individ, och därmed också för varje familj. De hör i första hand samman med personens 
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eller familjens individuella möjligheter, styrka, vilja och utbildning. Men också med de 

traditioner och  grundvärderingar man har med sig hemifrån (Källstigen m.fl.,1997). Hur 

samhället tillmötesgår de behov som uppstår är förstås också av betydelse för hur man 

bemästrar den nya livssituationen (Fuentes, 1999). 

 

Denna undersökning syftar till att öka förståelsen och kunskapen om tre 

invandrarfamiljer vars barn är hörselskadade. Anledningen till att jag just valt detta ämne 

för min C-uppsats, är att jag under min andra praktik på Socialhögskolan fick komma i 

kontakt med hörselvården dit bland annat invandrarfamiljer med hörselskadade barn 

remitteras. Att ta del av familjernas svårigheter och konflikter i deras kontakter med  

Barnhabiliteringen där jag var praktikant, gjorde att jag blev intresserad av att studera 

denna grupp. En grupp som det saknas mycket kunskap om, och som är särskild utsatt 

både på grund av funktionshindret och av invandrarskapet. 

 

1.1. Förförståelse 
 
Utifrån den hermeneutiska forskningsfilosofin är det av stor betydelse att man som 

undersökare redogör för den förförståelse som man har av det fenomen som man tänker 

studera innan man påbörjar sitt arbete (Kvale, 1997). Förförståelsen kan bestå av olika 

former av kunskap som till exempel teorier, och olika slags erfarenhet, insikt och 

färdighet. Dessa utgör den referensram, den lins utan vilken man inte kan tolka något 

(Starrin & Svensson, 1994).   

 

Den förförståelse som jag hade då jag påbörjade arbetet med denna studie bestod 

mestadels av de erfarenheter och kunskaper jag inhämtat under tiden jag var 

socionompraktikant, men också från mina litteraturstudier om ämnet. Kontakten med 

invandrarföräldrar till hörselskadade barn gav mig en insikt i hur deras situation kan te 

sig i mötet med bland annat sjukvård. Att jag själv  kommer från ett annat land gör också 

att jag har erfarenheter om vad utvandringen innebär och därmed har en större förståelse 

för familjerna i min studie. Att ha ett barn med funktionshinder och dessutom komma 
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från ett annat land är med utgångspunkt i min förförståelse en omvälvande upplevelse 

som förändrar den drabbades liv på de flesta plan. 

 

1.2. Syfte 
 
Det huvudsakliga syftet med min studie är att öka förståelsen och kunskapen om tre 

invandrarfamiljer vars barn är hörselskadade. Att beskriva familjernas egna erfarenheter 

och upplevelser i samband med beskedet om barnens hörselskada samt deras anpassning 

till den nya situationen.  

 

1.3. Frågeställningar 
 
Hur beskriver familjerna sina erfarenheter och upplevelser i samband med beskedet om 

barnens hörselhandikapp? 

Hur har familjerna anpassat sig till den nya situationen? 

Vilka faktorer har påverkat familjernas anpassning i positiv riktning? 

 

1.4. Begrepp att definiera 
 
Invandrarfamiljer 

När jag använder ordet invandrarfamiljer omfattar denna beskrivning de familjer vars 

medlemmar har en annan bakgrund än den svenska, men även de familjer vars barn är 

födda i Sverige. Jag har dock inte inkluderat barn och pappor i studiens empiriska del, 

vilket innebär att det är utifrån mammornas berättelser som man tar del av familjernas 

perspektiv.  

 

Hörselskadad 

Att vara hörselskadad kan innebära allt från en lätt hörselnedsättning till total dövhet. 

Ärftliga anlag, förlossningsskador eller sjukdom är bland de vanligaste orsakerna till 

hörselskador. För barn som har en hörselskada vid födseln eller som förvärvar den i tidig 

ålder hämmas många gånger språk- och talutvecklingen, eftersom de inte hör 

omgivningens språk eller har svårt att uppfatta visa ljud . De är ofta beroende av 
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kommunikationsstöd, till exempel teckenspråk.  För många är hörapparat till stort stöd. 

En del hörselskador kan även åtgärdas med operationer (Dammert, 2000).  

 

Hörselhandikapp är ett vidare begrepp än dövhet och hörselskada och används ibland 

om alla som inte har en normalt fungerande hörsel (Bergquist S. m.fl. 2003).      

 

I denna undersökning används ordet ”hörselskadad” av praktiska skäl i alla sammanhang 

om inte något speciellt måste påpekas. 

 

Hörselvård 

Hörselvård är en bred benämning på en rad olika verksamheter. Dit hör: 

- att kartlägga hörselskaderisker. 

- att utreda och konstatera olika grader och typer av hörselnedsättningar samt deras 

orsaker. 

- behandlande åtgärder såsom medicinska, kirurgiska, tekniska, pedagogiska, 

psykologiska och sociala (Arvidsson T. m.fl.1989).  

 

Habilitering 

Begreppet habilitering används då man talar om åtgärder, som syftar till att en individ ska 

uppnå och upprätthålla en funktion som tidigare inte funnits. I habiliteringsarbetet kan det 

vara en person som fötts med ett funktionshinder eller som fått en skada i tidigt 

levnadsålder (Caplan & Sparre, 2002). Det är landstingens ansvar att erbjuda habilitering, 

rehabilitering, tekniska hjälpmedel och tolkar för döva och hörselskadade (Lundin I. m.fl. 

2002).  

 

Att habilitera betyder att göra någon skicklig. Detta innebär i detta sammanhang att 

minska eller kompensera handikapp hos barnen och ungdomarna (Gustafsson, 1996). 

 

Teckenspråk 

Teckenspråket är ett gestuellt och visuellt språk med egen grammatik och struktur. 

Språket uttrycks framför allt med händer, mun och ögon. Små rörelser till exempel 
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blickriktningar och mimik ingår i språkets grammatik. I Sverige har teckenspråkets status 

som eget språk blivit erkänd 1981(Danielsson,1991). Teckenspråket tecknas olika över 

hela världen och är alltså inte internationellt. 

 

Anpassning 

När jag använder ordet anpassning syftar jag på anpassningen till ett liv som 

handikappförälder, vilket bland annat innebär att man anpassar sitt liv efter det 

handikappade barnets behov och de krav som funktionshindret medför. Detta kan 

innebära också att man som förälder med en annan bakgrund än den svenska anpassar sig  

efter svenska förutsättningar när det gäller handikappområdet. 

 

 

                                                2. BAKGRUND 
 

2.1. Samhällets stöd 

 
När man upptäcker hörselskador 

Hörselskador misstänks sällan före sex månaders ålder och diagnos ställs ofta inte förrän 

vid ett till två års ålder. Under den första tiden har en relation etablerats med den nya 

familjemedlemmen. Det är därför många känslor som väcks när beskedet om barnets 

hörselskada ges, då föräldrarna i de flesta fall inte har några erfarenheter eller kunskaper 

om hörselskadade barn (Socialstyrelsen, 2000:6). Att ett barn är hörselskadat upptäcks 

oftast av föräldrarna själva, av andra personer i barnets närhet eller på BVC:s kontroller. 

Den första kontrollen görs vid åtta månaders ålder och den andra vid fyra års ålder. Bland 

annat gör man då det så kallade BOEL- testet, vars initialer står för Blicken Orienterar 

Efter Ljud. Om det verkar som om barnet inte hör vid hörselkontrollen, då remitterar man 

det till en specialist som utreder hörselskadan. Specialutbildade läkare och tekniker tar 

reda på hörselnedsättningens orsak och omfattning. När läkaren har diagnostiserat 

hörselskada eller dövhet remitteras barnet till pedagogiska hörselvården (Göransson & 

Westholm, 1995). I samband med diagnosen rekommenderas också föräldrar att använda 

teckenspråk med sitt barn (Socialstyrelsen, 2000:6). 

 5



 

Hörselvårdens roll och insatser 

Inom varje landsting finns en pedagogisk hörselvård, som har till uppgift att i samarbete 

med sjukvård, förskola och skola organisera stödet till familjen och pedagogiska insatser 

till barnet. Den pedagogiska hörselvården kan vara organiserad på olika sätt i olika 

landsting, men i stort sätt kan de erbjuda liknande service (Göransson & Westholm, 

1995). 

 

Första stödet till familjen består i att hörselvårdens kurator och psykolog erbjuder samtal 

där föräldrarna kan tala om sina känslor och reaktioner. Sedan fortsätter stödet hemma 

och i förskolan. Familjen får hjälp av en hemvägledare (specialutbildad förskollärare), 

som har kontakt med familjen fram till dess barnet börjar grundskolan. Hemvägledaren 

ska ge språkligt stöd och fungera som ett stöd för familjen. Pedagogiska hörselvården 

erbjuder föräldrarna informationsträffar tillsammans med andra föräldrar i samma 

situation (Göransson & Westholm, 1995). Föräldrarna erbjuds kurser med information 

om bland annat konsekvenser av hörselskador, teckenspråk, barnpsykologi, tekniska 

hjälpmedel samt  föreningsinformation (Socialstyrelsen, 2000:6). Föräldrarna får även 

möjlighet till teckenspråksundervisning, vilken landstinget ansvarar för (Göransson & 

Westholm, 1995). Efter landstingets grundläggande utbildning kan föräldrar söka sig till 

TUFF- utbildningen (teckenspråksutbildning för föräldrar) som bekostas av staten. CSN 

betalar ut bidrag till föräldrar som deltar i denna utbildning, i form av inkomstersättning 

och resekostnadsersättning (Lundin Y. m.fl. 2002). 

 

Barn med hörselhandikapp får fria tekniska hjälpmedel, till exempel hörapparat, 

akustiska eller optiska signaler till ytterdörr och telefon. Döva barn får också texttelefon. 

Till föräldrarna utgår i vissa fall ekonomiskt stöd (Bergquist S. m.fl. 2003). 

 

Skolformer för hörselskadade/döva barn  

Vid skolvalet erbjuder hörselvården familjen råd och stöd bland annat genom att bjuda 

alla föräldrar till kurser om olika skolformer och till studiebesök på de olika skolorna.   

För hörselskadade barn finns möjlighet att gå i en vanlig klass, i en särskild 

undervisningsgrupp, så kallad hörselklass, eller i specialskola för döva och 

 6



 

hörselskadade. Valet av skola är beroende på individuella behov och förutsättningar 

(Socialstyrelsen, 2000:06). 

 

Handikapporganisationer för döva och hörselskadade  

Det finns flera föräldraorganisationer som arbetar för att ta tillvara de 

hörselhandikappade barnens och deras familjers intressen. En sådan förening är DHB 

(Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn), en annan HRF 

(Hörselskadades Riksförbund). SDR (Sveriges Dövas Riksförbund) har också en 

omfattande föräldraverksamhet där man bland annat anordnar intensivkurser i 

teckenspråk. 

 

2.2. Tidigare forskning 
 
Inom svensk forskning om familjer med funktionshindrade barn hittar man ett stort antal 

böcker, rapporter och studier som behandlar detta ämne. Det finns också en del litteratur   

kring funktionshinder och kring kulturmötesfrågor. Men det finns inte så mycket att tillgå 

som berättar om hur det är att vara invandrare och ha ett barn med funktionshinder. Jag 

har dock hittat en fåtal undersökningar och annat material som känns relevanta för min 

uppsats och som jag kommer att koppla till mitt eget material. 

 

Ahlström (1991) har gjort en enkätundersökning om familjer med hörselskadade/ döva 

barn. Undersökningen tar upp familjernas erfarenheter från den tidpunkt de misstänkte 

eller fick beskedet att barnet hade en hörselskada, fram till familjens nuvarande situation. 

Föräldrarnas upplevelser av mötet med omgivningen som direkt eller indirekt kan 

påverka familjernas situation presenteras också. Av undersökningens resultat framgår att 

de flesta föräldrar upplevde en krisreaktion vid beskedet på att barnet var hörselskadad. 

Beskedet upplevdes som en chock. Speciellt mammorna uppvisade ett stort spektrum av 

känsloreaktioner. Mammornas svar visade att de gråtit mycket under denna första tid. 

Resultaten visar också att det förhållningssätt andra viktiga personer utanför familjen har, 

kan underlätta eller försvåra familjernas situation. Dessa personer är släkt, vänner, 

pedagogiska hörselvården och personal på barnens skola. Undersökningen visar att 
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läkarens bemötande hade stor betydelse för hur föräldrarna upplevde kontakten med 

sjukvården. Flera föräldrar ansåg att läkaren hastat igenom beskedet. De föräldrar som 

upplevt ett positivt bemötande från sjukvården angav att de fått saklig information om 

innebörden av barnets hörselskada/ dövhet. Undersökningens resultat ger också en bild av 

att  många föräldrar brottas med oförenliga krav, inre som yttre när det gäller barnens 

handikapp.  

 

Bohlin (2001) har gjort en kvalitativ studie i syfte att öka kunskapen om funktionshinder 

och etnicitet i kombination. I denna undersökning intervjuades arton invandrarfamiljer 

som har barn med funktionshinder för att ta fasta på familjernas upplevelser av sin vardag 

och det stöd de fått. Familjernas anpassningsstrategier belyses också. Undersökningen 

visar att för många föräldrar, har de erfarenheter de fått genom att få ett barn med 

handikapp, påverkat det ursprungliga sättet att förhålla sig i olika livssammanhang. 

Intervjupersonerna beskriver en process där de initialt känner att mycket är främmande 

och svårt, bland annat på grund av språket. Av studiens resultat framgår att den kris som 

barnets handikapp utlöser läggs för vissa familjer till andra svåra omständigheter i 

samband med migrationen. De omständigheterna som belyses är bland annat svårigheter 

med at etablera sig i Sverige, kommunikationssvårigheter och förluster av ett 

släktnätverk. Studiens resultat visar att familjernas positiva inställning till de nya 

utmaningarna och deras anpassningsstrategier hjälpt dem i deras anpassningsprocess. 

 

Danielsson (1992) har gjort en sammanställning av olika intervjuundersökningar med 

familjer som har döva barn. En av undersökningar innefattar intervjuer med sju 

invandrarfamiljer. Intervjuerna behandlar bland annat frågor om handikappets betydelse 

för invandrarfamiljerna i Sverige jämfört med hemländerna samt familjernas inställning 

till svenska myndigheter. Undersökningens resultat visar att det finns påtagliga skillnader 

mellan Sverige och familjernas hemländer när det gäller handikappområdet. Familjerna i 

undersökningen instämde med att förhållandena i Sverige för döva och andra 

handikappade barn var bättre än i hemländerna. Familjerna ansåg att deras barn hade 

större möjligheter till utveckling och självförverkligande i Sverige. Studien visar att 

familjerna hade ofta inte några erfarenheter av teckenspråk och dövhetens konsekvenser 
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då de upptäckte att deras barn var döva. Av resultatet framgår också att flera 

invandrarfamiljer saknar kunskaper om svenska organisationsformer och om olika 

tjänstemäns funktioner. Att de ofta inte vet vad det innebar att få hjälp av  kurator, 

hemvägledare etc. När det gäller familjernas inställning till de svenska modellerna som 

exempelvis pedagogiska hörselvården, visar undersökningen att denna var positiv.  

 

Gustafsson (1996) har genomfört en studie om olika familjers upplevelser av sitt liv i 

Sverige med sina handikappade barn. I Gustafssons undersökning har fem 

invandrarfamiljer som har barn med funktionshinder intervjuats. Frågorna som tagits upp 

rör bland annat familjernas syn på funktionshinder och deras möte med svensk välfärd. 

Undersökningen visar att ingen av familjerna hade någon erfarenhet av att få krisstöd och 

att synen på funktionshinder i familjernas hemländer är annorlunda än den i Sverige. En 

av slutsatserna som drogs i undersökningen var att invandrarfamiljer saknar 

överhuvudtaget erfarenheter av det stöd och den hjälp man erbjuder i Sverige. Det kom 

fram under intervjuerna att en del familjer i sina hemländer brukade vända sig till 

släktingar och vänner för att få stöd. Enligt Gustafsson, kan detta vara en förklaring till 

varför många föräldrar inte tar emot krisstöd i Sverige när de exempelvis får ett barn med 

funktionshinder. De flesta av familjerna i undersökningen upplevde dock kontakten med 

barnhabiliteringen som positiv. 

 

I rapporten till utredningen om bemötande av personer med funktionshinder från andra 

länder görs en sammanställning och analys av de många problem som möter människor 

med både funktionshinder och utländsk bakgrund. I rapporten skriver man att invandrares 

livsvillkor är på många sätt sämre än infödda svenskar, att många sliter hårt med att 

anpassa sig till sitt nya land. Rapporten visar att invandrarfamiljer har svårare än infödda 

svenskar att få del av samhällets stöd till den funktionshindrade familjemedlemmen. 

Invandrare har ofta arbeten som både sliter hårt på krafterna och ger dålig lön. Även de 

som har hög utbildning har ofta svårt att få en plats i samhället som motsvarar deras 

bakgrund och utbildning i hemlandet. Detta gör också att föräldrar till barn med 

funktionshinder kan ha svårare än infödda svenskar att orka med allt det extraarbete som 

barnets funktionshinder medför (SOU 1998:139). 
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Özmen (1999) har skrivit en artikel där han tar upp varför många invandrarfamiljer har 

svårt att ta emot vissa insatser från samhällets sida. Artikeln visar att till exempel 

psykologens och kuratorns roll är svårt att förstå för många som kommer till Sverige. 

Enligt författaren är tanken att vända sig till en utomstående person med svårigheter och 

funderingar främmande för många invandrarfamiljer, och bemöts av dem  med ogillande 

och misstänksamhet. Artikelförfattaren menar att det finns kulturer där man tror att 

endast de mental sjuka går till psykologen på grund av att den medicinska och den 

mentala vården, kan vara helt olika organiserade jämfört med hur det är i Sverige. 

Författaren menar också att de flesta som kommer till Sverige kan ha haft dåliga 

erfarenheter av kontakterna med myndighetsrepresentanter och är därför rädda att 

anförtro andra sina problem. Något som också är vanlig i vissa kulturer är att familjen, 

prästen (eller motsvarande)och den religiösa stiftelsen stödjer och tröstar familjen vid 

krissituationer (a.a.). 

 

Enligt Ernemo (2002) ingår i det svenska systemet  att den som behöver hjälp själv begär 

den. Hon menar att det för en svensk familj är svårt nog, för en invandrarfamilj med 

dåliga kunskaper i svenska kan det vara oöverstigligt. I andra kulturer hjälper man de 

sjuka och handikappade inom familjen. Mötet mellan den svenska fyrkantiga 

hjälparvärlden och människor som kommer med andra traditioner blir därför ofta fulla av 

missförstånd. Ett problem hon nämner är språkkunskaperna, som enligt henne inte alltid 

löses med en tolk när det gäller frågor som rör ämnet funktionshinder. Ett annat problem 

är klyftan mellan vad det svenska samhället kan erbjuda och vad invandrarfamiljen vill ta 

emot. Det finns familjer som inte vill ha hjälpmedel till barnet därför att handikappet då 

synliggörs ännu mer. I några kulturer döljer man sina funktionshindrade. En del familjer 

isolerar sig från landsmän och det händer också att man döljer barnets handikapp för 

släkten i hemlandet. Det finns också exempel på familjer som kommit till Sverige med 

förhoppningar om en bättre framtid för deras handikappade barn, men ibland är 

förhoppningarna alltför stora. 
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Enligt Gunnel Backenroth, legitimerad psykolog som har jobbat med föräldrar till 

hörselskadade/ döva barn finns det olika faktorer som underlättar föräldrarnas 

anpassningsprocess i samband med deras barns handikapp. De faktorer hon nämner är: 

samhällets attityder, de egna personliga förutsättningarna, upplevelsen och kontakten 

med barnet, stödet från den närmaste omgivningen och det professionella bemötandet 

(G. Backenroth, personlig kommunikation, 20 november 2003). 
 

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Jag har valt att använda mig av kristeorin och av valda delar av copingteorin samt av 

Antonowskys begrepp KASAM. Med hjälp av kristeorin får man en förståelse för 

intervjupersonernas upplevelser i samband med beskedet om barnets hörselskada. 

Copingteorin är ett viktigt komplement till kristeorin då den handlar om individens 

förmåga att hantera och bemästra svåra omständigheter. Med hjälp av Antonowskys 

begrepp KASAM tar jag fram de faktorer som anses kunna ha haft positiv betydelse 

under intervjupersonernas anpassningsprocess. 

 

3.1. Kristeori 
 
Ordet kris kommer från det grekiska krisis som betyder avgörande. Det avser speciellt en 

avgörande vändning eller plötsligt förändring (Cullberg, 1992). Begreppet har allt oftare 

kommit att stå för ett psykologiskt reaktionsmönster inför akuta inre och yttre svårigheter 

och problem. Ett psykiskt kristillstånd kan man sägas befinna sig i då man råkat in i en 

sådan livssituation att ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är 

tillräckliga för att man skall förstå och psykiskt bemästra den aktuella situationen (a.a.). 

 

Inom kristeorin brukar man skilja mellan två typer av kriser, den traumatiska krisen och 

livskrisen. Den som är aktuellt för min uppsats är den traumatiska krisen. Trauma betyder 

slag, skada (a.a.). Den traumatiska krisen definieras som individens reaktion på en yttre 

händelse, vilket ändrar individens orientering i livet. Individens fysiska existens, sociala 
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identitet, trygghet och möjligheter till tillfredställelse i tillvaron upplevs som allvarligt 

hotade (a.a.). Människor som är med i en traumatisk upplevelse drabbas nödvändigtvis 

inte av en kris, då en krisreaktion är en individuell upplevelse och är beroende av såväl 

levnadsomständigheter som personlighet (a.a.). Det finns dock vissa situationer som 

utlöser en krisreaktion hos de flesta människor, ett exempel på en sådan situation kan 

vara att ens barn blir sjuk (a.a.).   

 

För att kunna förstå människor i kris är det också viktigt att ha kunskap om de olika 

faktorer som inverkar vid en krissituation. Cullberg (1992) nämner fyra faktorer. 

 

− Den utlösande situationen. 

− Individens biografi och utvecklingshistoria. 

− Individens aktuella livsperiod. 

− De sociala förutsättningarna och därmed den sammanhängande familjesituationen. 

 

Cullbergs fyra faser 

 

Den akuta fasen, chockfasen – Denna fas karakteriseras ofta av ett chocktillstånd där 

den krisdrabbade håller verkligheten ifrån sig med all kraft, då det ännu inte öppnats 

någon väg att ”ta in” det skeda och bearbeta det. Ofta kan den drabbade verka lugn när 

inombords råder totalt kaos. Vederbörande kan efteråt ha svårt att minnas vad som sagts 

eller skett. I det här stadiet är man ofta oemottaglig för information. Enligt Cullberg 

(1992) ges väsentliga upplysningar alltför ofta i direkt anslutning till ett chockartat 

meddelande, med följd att effekten blir minimal och informationen glöms bort. Vissa kan 

under denna fas bli helt panikslagna och skrika eller tala osammanhängande. Det är inte 

heller sällsynt att den drabbade ligger tyst och orörlig. Denna reaktion kan bestå i några 

minuter upp till ett dygn (a.a.). 

 

Reaktionsfasen – Chock- och reaktionsfasen utgör tillsammans krisens akuta fas. 

Reaktionsfasen kan sägas börja då den drabbade tvingas öppna ögonen för det skedda 

efter att tidigare ha försökt blunda och komma ifrån det. Individens försvarsmekanismer 
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mobiliseras och individen försöker att finna någon mening i den kaotiska situationen, 

frågan varför är mycket central. Skuldkänslor är vanliga i denna fas. Den akuta fasen 

brukar inte pågå längre än fyra till sex veckor (a.a.). 

 

Bearbetningsfasen – I och med denna fas har det akuta skedet lämnats. Under denna fas 

börjar individen återigen vända sig mot framtiden i stället för att vara ockuperad av 

traumat. Förnekelse som försvar minskar i denna fas och individen börjar ta emot nya 

erfarenheter(a.a.). 

 

Nyorienteringsfasen – Denna fas har egentligen ingen riktig avslutning. Individen lever 

med det förgångna som ett ärr som alltid kommer att finnas men som inte behöver hindra 

livskontakten. Självkänslan har någorlunda väl återupprättats och man kan fungera igen.      

Många upplever också efteråt att händelsen får nya betydelser under kommande 

livsperioder (a.a.). 

 

Sorg 

 

Cullberg (1992) beskriver sorgreaktionen som en väsentlig del av den akuta krisen medan 

Hillgaard et al (1984), lyfter fram vikten av att se sorg och kris som två olika saker. 

Författarna menar att termen kris tillhör Cullbergs akuta fas (chock- och reaktionsfasen), 

och att de andra två faserna (bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen) är en del av 

sorgen. Enligt Fyhr (1999) är det viktigt att inte ge sorgeprocessen samma tidsram som 

krisen. Det typiska för sorgen enligt författaren, är att den saknar en generell tidsram. När 

det gäller sorgen kring ett handikappat barn menar Fyhr (1999) att föräldrarna kan 

uppleva att de förlorat sitt efterlängtade ”drömbarn”, vilket innebär en oväntad situation 

som de måste anpassa sig till. Författaren menar att sorgearbetet blir aldrig riktigt färdigt, 

utan sorgen tenderar att aktualiseras gång på gång, då de blir påminda om de 

förväntningar som gällde ”drömbarnet”. I sorgen kring ett handikappat barn blir sorgen 

oftast synligast ”mellan kriserna” (a.a.). 
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Försvarsmekanismer 

 

Försvarsmekanismer kallas de omedvetna psykiska reaktionssätt som har till uppgift att 

minska upplevelsen av hot och fara för jaget. Hur vi hanterar ett trauma beror på vilka 

försvarsmekanismer vi har tillgång till. I den akuta fasen av krisen har de många gånger 

ett värdefullt innehåll då de hjälper den drabbade att stegvis konfronteras med den 

smärtsamma realiteten. Ibland kan dock försvarsmekanismerna bidra till att förlänga och 

försvåra övergången från den akuta fasen till bearbetningsfasen (Cullberg, 1992). 

 

Förnekande är en central försvarsmekanism där man ser det som är hotande men förnekar 

dess betydelse. Regression innebär att man känslomässigt går tillbaka till ett barnsligare 

stadium, där man fick vara beroende och ansvarslös, där någon annan fattade besluten 

och förstod vad som behövde göras. Rationalisering betyder att man med förnuftsmässiga 

argument minskar sin upplevelse av hot eller skuld. Isolering av känslor är ett av de 

vanligaste försvaren vid smärtsamma upplevelser, om denna känsloisolering inte bara är 

tillfälligt skydd utan representerar en förvrängning av de aktuella känslorna kan den få 

negativa följder. Projektion handlar om att man förlägger sina egna känslor på andra. 

Undertryckande innebär att man medvetet undertrycker känslan, det vill säga ”man tar 

sig samman”, vilket i längden kan leda till ångest och psykiska låsningar (a.a.). 

 

3.2. Copingteori 
 

Inom copingteorin definieras coping som de beteendemässiga ansträngningarna för att 

uthärda specifika externa eller interna krav som uppfattas som påfrestande eller 

outhärdliga för de resurser och möjligheter personen har (Folkman & Lazarus, 1984). 

Coping syftar på försök att bemästra omständigheter som innebär skada, hot eller 

utmaning när rutiner och invanda sätt inte är omedelbart möjliga att använda sig av. 

Omgivningens krav måste mötas med nya beteenden och gamla lösningar måste anpassas 

för att möta den pågående stressen (Monat & Lazarus, 1985). 
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Centrala begrepp inom copingteorin 

 

Kognitiva värderingar 

Kognitiv värdering är ett begrepp som förklarar varför inte alla människor reagerar lika i 

en likartad eller i samma situation. Det kan i och för sig röra sig om en situation som hos 

alla människor framkallar stress men situationen framkallar därför inte samma sätt att 

hantera den på hos alla (Folkman & Lazarus, 1984). 

 

Med värdering, bedömning menas mentala aktiviteter som kräver en bedömning, 

diskriminering och val av handling till stor del baserad på tidigare erfarenheter. Det är en 

utvärderande process som hela tiden äger rum. Man gör tre sorters bedömningar av det 

som sker; det är oväsentligt, det är gynnsamt positivt eller det är stressande (a.a.). Dessa 

bedömningar överensstämmer med människans personliga egenskaper som uttryckta i 

inlärningspsykologiska termer ser ut som: 

 

      -    Personens livserfarenhet utifrån de situationer hon befunnit sig i under livet. 

- Personens viljeriktningar och livspreferenser. 

- Personens trossystem och sätt att se på världen. 

- Personens intellektuella förmåga och utbildning 

 
Problemfokuserad coping 

Problemfokuserad coping har likheter med problemlösning och riktas mot att hantera 

eller förändra problemet som orsakar stresskänslan. Båda försöker definiera problemet, få 

alternativa lösningar, väga alternativ mot varandra, välja och så agera (Folkman & 

Lazarus, 1984).  

 

Känslofokuserad coping 

Exempel på denna typ av coping är mentala ansträngningar som eftersträvar undvikande, 

minimering, distansering, positiva jämförelser, selektiv uppmärksamhet eller försöker att 

se det positiva  i negativa händelser (a.a.).  

 

 15



 

3.3. Känsla av sammanhang 
 

Antonowsky (1991) har funnit att det som blir avgörande för hur vi hanterar en 

påfrestning är i vilken grad den framstår som begriplig, hanterbar och meningsfull. Han 

menar att dessa tre begrepp tillsammans skapar en individs känsla av sammanhang 

(KASAM). 

 

Begriplighet är upplevelsen av att det finns struktur och ordning i världen och att det 

mesta som händer är förutsägbart.  

 

Hanterbarhet definierar känslan av att ha de resurser som behövs för att möta 

omgivningens krav. Dessa resurserna enligt Antonowsky (1991) går att finna bland 

exempelvis vänner, släktingar, läkare och Gud.  

 

Meningsfullhet syftar på i vilken grad vi känner att livet är meningsfullt, det vill säga att 

det har en mening och ett socialt värdefullt innehåll. 

 

4. METOD 
 

4.1. Studiens vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
 

Jag använde mig av en hermeneutisk ansats då jag sökte en mening och en förståelse för 

det undersökta. Målet för den hermeneutiska forskningen är att förstå handlingar och 

företeelser sedda var för sig som helheter och i relation till allt som är känt omkring dem, 

för att man genom denna kunskap skall få bättre möjligheter att förstå och förhålla sig till 

andra människor och företeelser i deras unika sammanhang. Till exempel kan man inte 

till fyllest förstå en människans beteende och handlingar om man inte känner hennes 

kultur eller det sociala nätverk som hon tillhör (Starrin & Svensson,1994). 
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Med utgångspunkt i dessa hermeneutiska tankegångar har studiens ansats varit att se 

familjerna och deras upplevelser utifrån sina sammanhang och deras totala situation. 

Genom att ta del av familjernas erfarenheter och upplevelser i samband med barnens 

funktionshinder har jag fått på så vis en kunskap. En kunskap som inte kan sägas vara en 

generell kunskap om alla människor i samma situation, men som ger en klarare bild av 

hur det kan vara för en människa, som befinner sig i en viss situation, med unika 

förutsättningar att möta tillvaron med. 

 

4.2. Val av metod 
 

Med utgångspunkt i det syfte och de frågeställningar som ligger till grund  för denna 

studie använde jag mig av en kvalitativ metod med intervjuer som samtal. Genom samtal 

får vi veta något om andra människors erfarenheter, känslor och förhoppningar och om 

den värld de lever i (Kvale,1997). I ett intervjusamtal har man möjlighet att komma i nära 

kontakt med våra intervjupersoner och vad de själva berättar om sin livsvärld, höra dem 

uttrycka åsikter och synpunkter med sina egna ord, få reda på deras uppfattning om den 

egna livssituationen (a.a.). 

 

Den intervjumetod som jag använde mig av består av en tematiserad intervjuguide. Den 

utgår ifrån en halvstrukturerad intervjuform (a.a.), vilket innebär att jag i 

intervjusituationen för in olika teman enligt en på förväg planerad intervjuguide. Inom 

ramen för respektive tema flyter samtalet relativt fritt, beroende på den intervjuades 

önskan att berätta mer eller mindre utförligt om temat. Tanken bakom detta förfarande 

var att väcka intervjupersonernas spontana berättelser kring de olika teman i fokus för 

min studie. Temana är: upplevelser och erfarenheter i samband med beskedet, 

anpassning och acceptans samt faktorer som påverkat anpassningen. 

 

4.3. Datainsamling 
 

Materialet i denna studie samlades in både genom litteraturstudier och via intervjuer. Jag 

började mitt arbete med att söka efter tidigare forskning, litteratur kring de teorier jag 
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valt, samt relevant litteratur kring ämnet. Jag använde mig av databaser på Karolinska 

institutets bibliotek, på Hjälpmedelsinstitutets bibliotek och databasen Libris samt 

SveMed. Sökord som använts är bland annat: funktionshindrade, hörselskadad, 

hörselvård, invandrare och funktionshinder samt kris och sorg. För att finna mer material 

tog jag även kontakt med Specialpedagogiska institutet, en institut  som ger stöd till barn 

och ungdomar med funktionshinder. Där fick jag informationsmaterial och tips om annan 

litteratur såsom tidskrifter och rapporter om ämnet.  

 

För att få tag på intervjupersoner som uppfyllde mina kriterier (vilka jag beskriver under 

rubriken urval) vände jag mig i första hand till Barn- och ungdomshabiliteringen i 

Stockholm dit jag skickade ett brev (bilaga 2), i vilket jag framställde mina kriterier samt 

gav en kortare beskrivning av syftet med uppsatsen. Där, via en kurator inom hörselvård 

fick jag kontakt med två av mina intervjupersoner. Inom samma habiliteringsenhet 

informerades jag om FHDBF, en förening för döva och hörselskadade barn som kunde 

hjälpa mig i sökandet efter intervjupersoner. Jag skickade också ett brev till föreningen 

och därefter kontaktade jag dem per telefon för att få en bekräftelse på att brevet kommit 

fram. Vid telefonsamtalet informerades jag att det inte fanns några personer som var 

villiga att medverka i min studie. Förklaringen jag fick var att det är svårt att hitta 

personer som ställer sig positiva till att berätta om deras erfarenheter på grund av bland 

annat misstänksamhet. Jag vände mig då ytterligare en gång till Specialpedagogiska 

institutet där jag tidigare fått hjälp med litteratursökande. På så sätt fick jag hjälp att få 

tag på den tredje intervjupersonen. 

 

Då inte några andra alternativ stått till bud och med hänsyn till den korta tid jag hade till 

förfogande, ansåg jag att tre intervjuer var ett rimligt antal. Enligt Kvale (1997) vinner 

man mer på att ha färre intervjuer och mer tid över för förberedelser och analys av 

intervjuerna. 
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4.4. Urval 
 

Urvalet av intervjupersoner har skett genom den så kallade snöbollsprincipen. I 

föregående avsnitt (under rubriken datainsamling) beskriver jag hur jag praktiskt gått 

tillväga. Betydande för min studie var att komma i kontakt med invandrarfamiljer med 

hörselskadade/döva barn som var villiga att dela med sig av sina livsberättelser. Förutom 

detta skedde urvalet enligt nedanstående kriterier: 

 

- De intervjuade skulle vara föräldrar till ett eller flera barn med hörselhandikapp 

och vara inskrivna vid Barn- och ungdomshabiliteringen eller någon liknande 

enhet. 

- En eller båda föräldrar skulle ha en annan bakgrund än den svenska. 

- Samtalet skulle kunna föras på svenska (eller spanska). 

- Föräldrarna skulle vara bereda att bli intervjuade i ca 1 ½ timma. 

 

Jag har inte styrt urvalet när det gäller ålder, geografisk ursprung, hemspråk, religiös 

trostillhörighet eller hur länge familjerna har bott i Sverige. 

    

4.5. Undersökningsgrupp 
 

Undersökningsgruppen består av tre kvinnor i åldrarna 25- 40 år. Kvinnorna kommer 

ursprungligen från Libanon, Ecuador och Irak. Samtliga kvinnor är mammor till barn i 

åldrarna 0-13 år och som fått diagnosen hörselskada/ dövhet. Familjerna har fått 

kännedom till barnets hörselskada i cirka 3- 10 år. Samtliga barn är inskrivna vid någon 

habiliteringsenhet för hörselskadade/döva barn och ungdomar. Samtliga familjer har fler 

än ett barn. Vid beskedet om barnets hörselskada hade endast en utav mammorna 

uppehållstillstånd i Sverige. 
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4.6. Intervjuernas  genomförande 
 

Studien är uppbyggd kring tre intervjuer med familjer som har olika invandrarbakgrund. 

Samtliga intervjupersoner kontaktades per telefon. Vid kontakten presenterade jag mig 

själv samt berättade om min studie och dess syfte. Jag försäkrade mig om att 

urvalskriterierna var uppfyllda och att intervjupersonerna var genuint intresserade. Detta, 

enligt Kvale (1997), är en viktig förutsättning för att få så detaljrik information som 

möjligt. Jag talade även om den beräknade tiden för intervjun och att jag skulle använda 

mig av en bandspelare. Jag försäkrade intervjupersonerna om deras anonymitet och 

berättade att de när som helst kunde avbryta intervjun eller låta bli att svara på frågor som 

kändes besvärliga. Både innan och - efter intervjutillfällena berättade jag också var 

uppsatsen går att finna när den är färdig. 

 

Intervjupersonerna var alla villiga att ställa upp på en intervju. Av olika skäl var det 

endast mamman i samtliga familjer som medverkade vid intervjuerna. I två utav 

familjerna var papporna upptagna med sina respektive jobb och kunde inte delta. I den 

tredje familjen föreslog pappan vid vår telefonkontakt att det var mamman som skulle 

intervjuas på grund av att hon var mer engagerad i ämnet. 

 

Samtliga intervjupersoner fik bestämma tid och plats för intervjuerna och vilken annan 

person som skulle vara närvarande vid samtalet. Avsikten var att skapa en så avspänd 

miljö som möjligt. Intervjuerna genomfördes vid ett tillfälle hemma hos 

intervjupersonerna, och förutom mammorna fanns vid en av intervjutillfällena ett barn 

närvarande. En utav intervjuerna gjordes på intervjupersonens hemspråk (spanska) på 

hennes begäran. Jag är dock medveten om att detta kan ha  påverkat intervjuutskriftens 

reliabilitet och validitet. Intervjuernas längd varierade mellan en och en halv och två 

timmar. Vid alla tillfällen använde jag mig av bandspelare för att kunna koncentrera mig 

på ämnet och dynamiken i intervjun. 

 

I intervjusituationerna strävade jag efter att skapa en trygg atmosfär, i syfte att motivera 

intervjupersonerna att tala fritt om sina upplevelser och känslor. Att en utav mammorna  
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intervjuades på hennes hemspråk kan ha fått henne att slappna av och känna en större 

trygghet. En annan faktor som ja tror kan ha bidragit till att skapa en trygg atmosfär, är 

att jag själv har en invandrarbakgrund och därmed har något i gemenskap med mina 

intervjupersoner. Min intervjuguide (vilken jag beskrivit i början av metod delen) 

fungerade också som en ram som underlättade för mig att behålla fokus på mina 

forskningsfrågor och skapa ett positiv samspel mellan mig och intervjupersonerna. Enligt 

Kvale (1997) innebär detta att inta en ömtålig balans mellan det kognitiva 

kunskapssökandet och den mänskliga interaktionens etiska aspekter. Jag avslutade 

intervjuerna med att fråga om den intervjuade hade något mer att berätta eller att fråga 

om. 

 

4.7. Databearbetning 
 

Samtliga intervjuer har spelats in och  skrivits ut i sin helhet samt redovisats som enskilda 

berättelser. Under analysarbetet har intervjuerna strukturerats med hänsyn till de 

huvudteman som jag valt att fokusera på, vilka är: upplevelser och erfarenheter i 

samband med beskedet, anpassning och acceptans samt stödfaktorer som påverkat 

anpassningen. 

 

Min analysmetod och det sätt som jag har valt att presentera intervjumaterialet på har 

präglats av ett narrativ förhållningssätt. I enlighet med detta förhållningssätt har jag under 

analysarbetet  alternerat mellan att söka de berättelser som ryms i intervjuerna och utifrån 

dessa försöka skapa en sammanhängande historia (Kvale, 1997). Intervjumaterialet har 

därefter analyserats utifrån de valda teorierna samt relaterats till tidigare forskning. 

 

4.8. Metodkommentarer 
 

Fördelen med den kvalitativa forskningsintervjun är att den ger rika och täta 

beskrivningar av det fenomen man vill förstå. Detta har också visat sig i mina intervjuer. 

Genom att använda mig av en färdig intervjuguide, med ganska öppna frågor, så fick jag 

informativa svar som hjälpt mig att förstå intervjupersonernas situation. Att överlåta 
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urvalet  på de personer som själv känner de intervjuade mammorna gjorde det också 

lättare för mig att få en bättre kontakt med intervjupersonerna. 

 

Ett problem för mig var att finna relevant litteratur för min studie. Trots den hjälp jag fick 

i mitt sökande, upplevde jag det mycket svårt att finna tidigare undersökningar som på 

olika sätt fångar invandrarfamiljers upplevelser av att ha ett barn med  funktionshinder. 

Även den studie jag tog del av (Bohlin, 2001), tog upp just svårigheterna med att finna 

undersökningar på detta område. 

 

Ett annat problem var att hitta intervjupersoner. Tidigare nämnde jag den förklaringen jag 

fick i kontakten med en förening för döva och hörselskadade barn om familjernas 

negativa inställning till att bli intervjuade. Detta är något som också tas upp av Bohlin 

(2001). Här citerar man Källstigen och Setkic (1999) som pekar på olika skäl till varför 

de själva haft svårt att hitta intervjupersoner som varit villiga att delta i deras studie. De 

nämner bland annat att det är få som kan och vågar dela med sig av sina erfarenheter av 

hänsyn till landsmän, makar och kvarvarande anhöriga i ursprungslandet. De nämner 

också att i kontakten med habiliteringsenheter har det framskymtat att det inom denna 

grupp finns också en misstänksamhet och kritisk hållning till myndigheterna. Vid 

kontakten med mina intervjupersoner var det därför mycket viktig att informera dem om 

att jag var studerande på Socialhögskolan, så att de inte kände rädsla och oro inför 

intervjun. 

 

4.9. Etiska ställningstaganden 
 

Då ämnet i fokus för min studie är av känslig karaktär har många etiska frågor dykt upp 

under studiens gång. Det första etiskt dilemma som jag stöttade på var hur jag skulle 

kunna komma i kontakt med familjer som ställde sig positiva till att delta i en studie av 

denna karaktär. Genom att vända mig till några av de institutioner som familjer med 

hörselskadade barn kan ha kontakt med var tanken att jag genom personalens hjälp och 

kunskap skulle komma i kontakt med de familjer som orkade berätta om sin livssituation. 

En etisk aspekt som var här av betydelse var att de intervjupersonerna som jag kom i 
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kontakt med inte alltför nyligen fått reda på deras barns diagnos utan att det gått ett antal 

år så att de fått tid att gå igenom krissituationen. 

 

Att informera intervjupersonerna om studiens syfte samt hur deras berättelser skulle 

komma att användas är en viktig etisk aspekt som inneburit för intervjupersonerna att de 

kunnat få en helhetsbild av vad de samtyckte till om de valde att medverka. Med 

utgångspunkt i detta skickade jag ett brev till institutionerna (som tidigare nämnts), i 

vilket jag presenterade mig själv och klargjorde för studiens syfte. 

 

Jag har både innan – och vid intervjutillfällena berättat för intervjupersonerna om 

möjligheten till att avbryta sin medverkan samt att avstå från att besvara de frågor som 

kändes besvärliga. Jag har även försäkrat dem om deras anonymitet. Med hänsyn till 

detta har jag ändrat eller tagit bort uppgifter om namn, bostadsort samt andra personliga 

uppgifter som skulle kunna identifiera någon av dem. 

 

Enligt Kvale (1997) kan intimiteten i intervjusituationen samt förtroendet för forskaren 

uppmuntra intervjupersonen att avslöja saker som denne i ett senare skede kanske ångrar. 

För att minska risken för detta samt feltolkning av intervjupersonernas utsagor har jag 

erbjudit dem att ta del av intervjumaterialet innan den trycks. En annan viktig etisk aspekt  

är det ansvar som man som undersökare har när det gäller verifiering av den kunskap som 

man redovisar i sin studie (a.a.). Denna etiska aspekt har jag också försökt beakta genom 

att testa både reliabiliteten och validiteten under studiens gång. 

 

4.10. Validitet och reliabilitet 
 

Enligt Kvale (1997) bör man vara uppmärksam på reliabiliteten och validiteten under 

hela forskningsprocessen. Reliabiliteten kan lite förenklat förklaras handla om forskarens 

förhållande och inställning till det fenomen som ska studeras, detta eftersom forskaren 

själv inom kvalitativ forskning utgör själva ”mätinstrumentet”. Reliabilitet i sig handlar 

om tillförlitlighet. Validiteten i sin tur handlar om metoden och undersökarens förmåga. 

Undersöker metoden det den är avsedd att undersöka och har undersökaren kontrollerat, 
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ifrågasatt och teoretiserat materialet? Jag har försökt att i de olika stadierna av denna 

uppsats vara medveten om såväl reliabiliteten och validiteten. 

 

När jag påbörjade arbetet med denna uppsats reflekterade jag mycket kring vilka 

förkunskaper och förutfattade meningar som jag hade om ämnet. Detta är enligt Ruth 

(1991) viktigt att göra i början av en studie för att på så sätt klargöra var man står i frågan 

eftersom ens egna föreställningar kan påverka såväl frågeställningar som intervjufrågor 

och därmed reliabiliteten i studien. För att undvika detta så försökte jag formulera så 

öppna frågor som möjligt i intervjuguiden. Under intervjuerna har jag följt upp svaren 

med mer konkreta frågor för att få mina  tolkningar verifierade eller förkastade av 

intervjupersonerna. Detta för att minimera riskerna för snedvriden subjektivitet och 

selektiva tolkningar. På så sätt påverkas även studiens validitet i positiv riktning. 

 

Enligt Ruth (1991) ökar man validiteten genom planering och val av 

datainsamlingsmetod. Jag var vid planeringen av intervjuerna samt vid intervjutillfällena 

mycket mån om att förklara syftet med min undersökning och att intervjupersonernas 

deltagande var frivilligt. Utifrån ett etisk perspektiv blir en undersökning valid om den, 

enligt Kvale (1997), producerar kunskap som gynnar människan med ett minimum av 

skadliga konsekvenser. Under intervjuerna strävade jag också efter att få 

intervjupersonerna att tala fritt, men ställde följdfrågor för att kontrollera den mottagna 

informationen. På så sätt försökte jag öka validiteten i intervjumaterialet. Jag kan dock 

inte veta hur representativa mina intervjupersoner är med utgångspunkt i den 

metodstrategi som jag valde samt det mindre urval av intervjupersoner som min studie 

bygger på. 

 

Med hänsyn till att en utav mina intervjuer genomfördes på ett annat språk påverkades 

utskriftens validitet och reliabilitet då intervjufrågorna och respondenternas svar i det här 

fallet, översattes från ett språk till ett annat. 
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4.11. Generaliserbarhet 
 

Enligt Kvale, 1997 är kravet på att en undersöknings resultat är generaliserbara ständigt 

närvarande. Han beskriver generaliserbarheten i olika former och hänvisar till Schofield 

(1990) som menar att målet för generalisering är bland annat att försöka fastställa det 

typiska, det allmänna, det vanliga. Det innebär att man söker maximera 

överensstämmelsen mellan forskningsfallet och det vidare skeendet i samhället (a.a.). 

Med andra ord kan man säga att generaliserbarheten i en undersökning beror på om 

undersökningens resultat kan spegla en hel population. 

 

Med hänsyn till det begränsade antal intervjuer min undersökning består av, anser jag att 

materialet är för litet för att det ska vara generaliserbart på en större population. Genom 

att jämföra mina intervjupersoners utsagor med tidigare undersökningar inom samma 

område samt till relevanta teorier, kanske kan jag dra några generella slutsatser. Syftet 

med studien har dock aldrig varit att generalisera materialet utan snarare presentera de 

enskilda familjernas upplevelser och erfarenheter. 

 

5. RESULTAT 
 

I avsnittet som följer redovisas intervjuerna som enskilda berättelser. Varje berättelse 

inleds med en presentation av respektive familjs bakgrund och socialt nätverk. För att 

identitetsskydda intervjupersonerna har jag använt mig av fingerade namn. Jag har valt 

att ta med ett fåtal citat från intervjuerna då jag anser att de på ett bra sätt belyser 

familjernas egna erfarenheter och upplevelser. Jag har delat in resultatet under olika 

teman vilka ger svar på  frågeställningarna i min studie. De teman jag valt är upplevelser 

och erfarenheter i samband med beskedet, anpassning och acceptans samt faktorer som 

påverkat familjens anpassning.       

 

Intervjuer 
 

5.1. Familjen Celtik från Libanon 
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Sayda kom till Sverige som flykting i början av 80-talet tillsammans med sina föräldrar 

och syskon. Familjen flydde från Libanon på grund av kriget. En tid därefter träffade 

Sayda en man från sitt hemland och gifte sig. Under tiden i Sverige har Sayda och Tamir 

fått två barn. Pojkarna är  tre respektive fyra och halv år och båda är hörselskadade. 

Sayda gjorde sina gymnasiestudier i Sverige. Hon jobbar nu som expedit på en klädbutik. 

Tamir är utbildad civil ingenjör men har inte kunnat få ett jobb som motsvarar sin 

utbildning. Han  jobbar som lager ansvarig på släktingarnas eget företag. Hemma, pratar 

familjen hemlandets språk och svenska i kontakten med utomstående. Till barnen 

använder de hemmagjorda tecken och en del ord på hemspråket. Familjen är kristen och  

religionen är väldigt viktigt i deras liv. Familjens sociala nätverk består av nära släktingar 

och vänner bland deras landsmän. Sayda träffar andra föräldrar med hörselskadade barn i 

samband med föräldrakurser och möten som hölls på barnens förskola. Familjen tillhör 

inte någon förening eller organisation för hörselskadade. 

 

Upplevelser och erfarenheter i samband med beskedet 

 

När Sayda fick sitt första barn hade hon inte någon misstanke om att han hade någon 

skada.  Familjen började misstänka att pojken hade problem när han var cirka åtta 

månaders gammal och efter att ha gått en kontroll på Barnavårdscentralen. Senare 

undersökningar på sjukhuset visade att barnet hade en grav hörselskada. Sayda beskriver 

sina tankar vid beskedet som kaotiska; ”Jag kämpade för att kunna förstå vad läkaren 

sade, för att jag hade svårt att förstå vad som hänt och hur det skulle bli”. Diagnosen var 

chockartad för henne och hon kommer ihåg att hon grät mycket. I samband med beskedet 

frågade läkaren till familjen om någon i sin släkt hade hörselskador. Detta väckte starka 

känslor hos Sayda; ”Att tänka på att jag kunde vara orsaken till  problemet var jätte svårt, 

det kändes som att jag hade misslyckats som mamma”. Dagarna efter beskedet var 

väldigt svåra. Sayda berättar att hon var så utmattad att hon inte ens kunde gå och sitta 

själv första tiden. Hon beskriver sina känslor så här; ”De dagarna vill jag inte komma 

ihåg, det var de värsta dagarna i hela mitt liv. Jag trodde inte i början på det. Jag tänkte - 

en pojke som ser helt frisk ut - hur kan det vara möjligt?”. 
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Sayda upplevde att familjen fick mycket information i början om örat och hörseln, men 

att det var svårt att ta den till sig. Hon beskriver situationen så här; ”Vi fick mycket 

information, och det var bra, men ingenting kom man ihåg efteråt”. Sayda berättar att 

många tankar och frågor dök upp vid beskedet och att det första hon frågade läkaren var 

om det fanns något som kunde bota barnets problem. 

 

Efter beskedet gick allt väldigt snabbt. Familjen kopplades till pedagogiska hörselvården 

och Sayda blev informerad om att barnets hörselskada gick att operera, vilket gav henne 

positiva förhoppningar. Sayda beskriver den första tiden som oerhört jobbig; ” Först att få 

beskedet att min son var hörselskadad, sedan att få veta att han skulle behöva 

teckenspråket för att kunna kommunicera”. Ganska snabbt efter beskedet fick Sayda 

acceptera situationen för att orka gå vidare. När det andra barnet föddes upplevde inte 

hon beskedet som chockartat. Barnets hörselskada var förväntad och därför lättare att 

förstå. Sayda kommer inte ihåg att hon reagerat stark, men de första dagarna efter 

beskedet beskriver hon som kaotiska och intensiva med många undersökningar och ny 

information från sjukhuspersonalen; ”Under den första tiden drog vi oss undan, inte för 

att det var så att vi skämdes, vi bara orkade inte”. 

 

Sayda blev erbjuden samtal med psykolog och kurator båda gånger, men hon var skeptisk 

och tackade nej; ”Vad skulle de hjälpa mig med? Jag ville inte prata om mina problem 

med någon, sorgen över mina barns handikapp var något som satt väldigt djup”. Sayda 

upplever dock som positiv att hon fått så mycket hjälp och stöd från habiliteringen. Om 

familjen hade bott i hemlandet skulle alla tycka synd om deras barn. Hon kan dock inte 

jämföra svensk handikappomsorg med hemlandets då hon saknar erfarenheter och 

kunskaper om handikappades situation i Libanon. Hon har bara hört av andra landsmän 

att där har man en annan syn på funktionshinder. 

 

Familjen är nöjd med de resurserna de har fått. Båda barn opererades och fick en 

cochleaimplantat, vilket är ett hjälpmedel som genom elektrisk stimulering ger dem 

möjlighet att uppfatta ljud. Detta var också ett svårt moment för familjen där många 

starka känslor väcktes på nytt. Sayda och hennes man upplevde långa timmar av oro och 
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rädsla under barnens operation. Sayda tycker att barnen har gjort framsteg efter 

operationen. Familjen är dock missnöjd med  förskolans insatser när det gäller barnens 

språk. Sayda tycker att personalen borde inte bara koncentrera sig på tecken. Båda barn är 

placerade på en teckenspråkig förskola, vilket innebär att de bara använder teckenspråk 

för att kommunicera. Sayda och Tamir har gått på olika föräldrakurser för att få mer 

kunskap om  barnens hörselhandikapp. Familjen har också fått hjälp av en hemvägledare 

som kommer hem till familjen för att träna och leka med barnen. Sayda håller dessutom 

kontakt med en  kurator som informerar familjen om deras rättigheter. Familjen har fått 

mycket stöd från släktingar och vänner samt den kristna församlingen familjen tillhör. 

  

Anpassning och acceptans 

 

Familjen anser sig ha accepterat barnens hörselskada, men Sayda tycker inte att ordet 

acceptera är rätt ord för att beskriva själva situationen. Hon beskriver sina tankar så här; 

”Jag tror inte man kan säga att man accepterat att ens barn är hörselskadad. Man kan 

aldrig acceptera en sådan händelse, men man kan försöka anpassa sig till situationen”. 

 

Familjen försöker anpassa sig till barnens behov. Sayda har valt att jobba deltid för att 

kunna orka med barnens anpassning och hon går på teckenspråksundervisning en gång i 

veckan. Sayda upplever att hon inte kan nå barnen riktigt och hon betonar behovet av att 

få kommunicera verbalt med dem. Familjen har stora förväntningar om att barnen 

utvecklar talspråket med tiden. De försöker anpassa sig till den nya situationen så gott de 

kan. Sayda upplever dock att hon inte orkar vara med på alla aktiviteter som erbjuds inom 

hörselvården. 

 

Faktorer som påverkat familjens anpassning 

 

En hjälpande faktor i familjens anpassning har varit att man ser att barnen mår bra och 

gör framsteg. Sayda upplever att familjen har lärt sig mycket om barnens 

hörselhandikapp och hon upplever detta som positiv. Hon menar att detta har hjälpt 
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familjen att göra det bästa möjliga av situationen. Sayda tycker också att det är bra att 

båda barn har samma handikapp då det gör att hon kan behandla dem lika. 

 

Stödet från släktingarna och den kristna församlingen familjen tillhör har också varit 

betydelsefull för familjen. Att träffa andra föräldrar i samma situation har dessutom hjälpt 

familjen i positiv riktning. Så här tycker Sayda; ”På kurser har jag mött  föräldrar till 

hörselskadade barn som också har mycket svåra handikapp, mina barn är bara 

hörselskadade, det är ingenting”. 

 

5.2. Familjen Sahab från Irak 
 

Taira lämnade Irak för cirka tjugo år sedan. Hon och sin man träffades i Bulgarien där de 

studerade och bodde en tid. Deras två döttrar föddes där. Samira, den yngsta dottern som 

numera är tretton år föddes tre månader för tidigt och är döv. Familjen kunde inte 

återvända till Irak på grund av politiska oroligheter, och kom till Sverige i början av 90- 

talet med stora förhoppningar om att deras dotter skulle botas. Familjen fick 

uppehållstillstånd på några dagar och fick bo på olika flyktingförläggningar. Sedan 

hamnade familjen i en förort i Stockholm. Taira är utbildad ekonom men jobbar som 

assistent till flerfunktionshindrade barn. Hennes man läste också ekonomi och jobbar som 

tolk. Familjen pratar både arabiska och svenska hemma. De använder teckenspråk för att 

kommunicera med Samira. Familjen är muslim men uppfattar sig inte som aktivt 

religiösa. Familjens sociala nätverk består av nära släktingar, och av vänner och bekanta 

som har barn med funktionshinder. Familjen är aktiv medlem i en förening för 

hörselskadade och döva barn sedan några år. 

 

Upplevelser och erfarenheter i samband med beskedet 

 

Tairas reaktion vid beskedet beskriver hon som chockartad. Hon kunde inte acceptera 

Samiras diagnos i början. Läkaren i Bulgarien konstaterade att flickans dövhet hade 

orsakats av den tiden hon låg i kuvös. Familjen hade samtidigt stor press på sig. Taira 

läste sista året på universitet och hennes bulgariska visum löpte ut. Det var då familjen 
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bestämde sig för att flytta till Sverige. Enligt Tairas beskrivning väckte beskedet många 

tankar och känslor hos henne, men hon fick lägga de åt sidan för att orka hantera den 

svåra situationen som familjen hade då. Hon tänkte också på Samiras välmående. Hon 

beskriver sina känslor så här; ”Den första tiden var jätte svårt, hon grät och jag grät men 

jag försökte vara stark för hennes skull. I en sådan situation måste man bli stark”. Taira 

berättar också om sina skuldkänslor. Hon har oroat sig mycket för om Samiras för tidigt 

födelse beror på henne; ”Jag läste redan på universitet när jag blev gravid och  tog inte 

bra hand om mig  på den tiden, jag läste tills sent på kvällarna och åt inte ordentlig”. 

I Sverige opererades Samira tre gånger utan någon resultat, Taira säger; ”Jag förstod 

aldrig varför. Jag frågade läkaren och han förklarade men det hjälpte inte”. Kontakten 

med sjukvården var mycket svårt enligt Taira. Tiden innan operationen beskriver hon 

som kaotisk och intensiv. Samira undersöktes flera gånger och familjen fick information 

som de inte förstod. Taira kände sig ledsen och mycket förvirrad. Dessutom kunde hon 

inte svenska. Hon förstod inte läkarna och läkarna förstod inte henne. Hon tycker att 

läkarna utnyttjade flickan för att testa olika metoder. Familjen tror dock inte att flickans 

utnyttjades för att de var invandrare. En svensk familj de fick kontakt med hade också 

varit i samma situation.  

 

Taira upplever att de inte fick mycket information om dövas rättigheter den första tiden. 

Däremot kommer hon ihåg att familjen fick  mycket information om hörseln. Familjen 

erbjöds också kontakt med psykolog och kurator men Taira tackade nej; ” Jag tänkte då, 

vad kan de göra för att min flicka skall bli bra, jag måste bara acceptera situationen”. När 

behandlingen avslutades och familjen accepterade att Samira inte skulle kunna få hörseln 

tillbaka blev allt lättare enligt Taira. Hon berättar också att när flickan var yngre fanns det 

en period när hon ifrågasatte sitt handikapp. Familjen fick då stöd av en hemvägledare 

som hjälpte till att svara på de frågorna som dök upp. Taira är mycket nöjd med det stöd 

familjen fick under Samiras förskoletid. Taira och hennes man har gått många kurser för 

föräldrar till döva barn och de har gått på  teckenspråkundervisning. Hemma hos familjen 

finns olika hjälpmedel som underlättar Samiras vardag. Flickan har bland annat en 

texttelefon där hon skriver och tar emot textmeddelanden. Familjen använder sig av de 

möjligheter det svenska systemet erbjuder i form av experthjälp och aktiviteter. Samtidigt 

 30



 

är Taira kritisk mot myndigheterna som kräver att man själv tar initiativet för att få de 

olika insatser man har rätt till. Taira nämner att det tog lång tid innan familjen fick 

vårdbidrag. Hon känner också till andra invandrarfamiljer som inte får den hjälp de skulle 

behöva eftersom de inte känner till färdtjänst, tolkservice och annan hjälp. Taira är också 

kritisk till det svenska sättet att hantera handikapp; ”Alla människor som man träffar i 

samband med sitt barns handikapp påminner oss hela tiden om att det är handikappat, i 

våra länder får man hjälp av familjen och släktingar, detta är något vi är vana vid”. 

Taira berättar samtidigt att det finns en förakt för funktionshindrade människor i Irak som 

gör att de blir nedvärderade och exkluderade. Hon menar att detta beror på fattigdomen 

och kunskapsbrist. Taira menar att hon är mycket glad över att sina döttrar har det bra i 

Sverige och att detta är något som hon tänker på när hon ibland blir ledsen på grund av 

Samiras handikapp.       

 

Anpassning och acceptans 

 

Familjen har lärt sig att acceptera flickans handikapp, Taira säger; ”Den första 

tiden grät jag bara, men med tiden har jag accepterat det, jag måste acceptera, 

annars kan jag inte hjälpa min dotter”. Taira tycker också att det tar tid att 

anpassa sig och hon säger;  

  

”Först ska man lära sig svenska, skaffa arbete, sedan ska man lära 

sig teckenspråk, delta i kurser och möten. Dessutom är man hela 

tiden tvungen att träffa olika människor som är experter i barnets 

handikapp. Jag undrar verkligen hur vi orkat. Men man får klara 

det. Man klarar mer än vad man tror”. 

 

Taira berättar att hon i början tycke inte om att träffa så många personer inom 

habiliteringen. Hon tyckte att det var konstigt att så många skulle vara involverade i 

Samiras problem. Nu tycker hon att det känns bra att träffa exempelvis kuratorn då hon 

känner familjen och förstår deras situation. 
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De svårigheterna som familjen upplevt handlar mest om att lära sig hur de olika 

stödinsatser fungerar. Taira medger att bristande språkkunskaper är ett svårt hinder när 

man ska fråga efter de resurserna som familjen har rätt till. 

 

Faktorer som påverkat familjens anpassning 

 

Något som hjälpt familjen i deras anpassning enligt Taira är att de är väldigt öppna som 

personer och respekterar allas synsätt. Hon säger att det finns muslimska familjer som 

inte accepterar sina barns handikapp och döljer det för omgivningen. Hon och sin man 

försöker ibland hjälpa andra arabiska familjer med handikappade barn i kontakterna med 

svenska institutioner. Taira berättar att hon också redan från början har försökt att vara 

aktivt i förhållande till Samiras handikapp. Familjen har varit medlem i en förening för 

hörselskadade och döva barn sedan Samira var liten, och Taira jobbar själv som assistent 

till flerhandikappade barn. Familjens äldsta dotter brukar också hjälpa till vid föreningens 

olika aktiviteter när de behöver hjälp med de små barnen. Taira säger med ett leende att 

alla i familjen är involverade i Samiras situation.  

 

Taira upplever att sin dotters handikapp har ändrat deras liv. Familjen har kommit 

närmare varandra och hon själv har blivit mycket medveten om sina egna värderingar. ”I 

början var det svårt för mig att acceptera Samiras dövhet men nu tänker jag annorlunda”. 

Hon säger också; ”Jag visar min dotter att det är ok att vara döv, det hjälper henne att gå 

framåt”. 

 

5.3. Familjen Pares från Ecuador 
 

Familjen Pares består av Maria och Pablo samt deras två barn. Aina är äldst och är grav  

hörselskadad. Flickan föddes i hemlandet och är fem år gammal. Familjen kom från 

Ecuador för fyra år sedan på grund av deras ekonomiska svårigheter i hemlandet. De fick 

vänta ett år och några månader för att få uppehållstillstånd i Sverige. Maria har en liten 

skolunderbyggnad och behärskar inte svenska så bra. Hon har varit hemma sedan det 

andra barnet föddes. Pablo var militär i hemlandet och nu jobbar han som lokalvårdare. 
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Hemma, kommunicerar familjen på hemspråket och använder tolk i kontakten med 

utomstående. Familjen är katoliker och de religiösa värderingarna intar en central roll i 

familjens liv. 

 

Familjens nära släkt och vänner är kvar i Sydamerika men de håller kontakt med 

varandra. De har också  vänner och bekanta som de fått i Sverige. Familjen tillhör inte 

någon handikappförening. Maria berättar att de brukar träffa andra familjer med 

hörselskadade barn när någon föräldramöte anordnas i flickans förskola, eller i samband 

med föräldrakurser.  

 

Upplevelser och erfarenheter i samband med beskedet 

 

Familjen började misstänka om flickans problem en tid efter ankomsten till Sverige; när 

några vänner till familjen märkte att flickan inte reagerade när man ropade på henne. 

Maria kommer ihåg att hon kände sig förolämpad och mycket ledsen när vännerna 

uppmärksammade flickans problem. Hon vägrade tro att hennes dotter inte hörde bra. När 

familjen tog kontakt med Barnavårdscentralen fick de en remiss till en specialist. Det 

gick några månader innan familjen fick kontakt med specialisten, vilket Maria upplever 

som negativt. Under tiden försökte Maria och Pablo testa hemma om flickan hörde dåligt. 

De provade att stå bakom henne och ropa, men hon reagerade inte. Det var då familjen 

märkte att det var något fel med flickan, men Maria antog att flickans problem var av 

psykisk art, och att det berodde på att hon saknade sina morföräldrar som blivit kvar i 

hemlandet. 

 

Ainas hörselskada konstaterades efter åtskilliga tester. Maria kommer ihåg att hon 

upplevde beskedet som en chock. Hon beskriver den dagen som den värsta i sitt liv; ”Jag 

kände som om alla mina drömmar försvann”. Familjen hade också en svårt situation vid 

beskedet. Förutom att Maria var gravid med sitt andra barn, hade familjen fått avslag på 

sin ansökan om uppehållstillstånd. Maria berättar att hon bröt samman efter beskedet. 

Hon beskriver momentet så här; ”Jag reagerade så stark att det kändes som om jag hade 

tappat kontakten med verkligheten, som om jag drömde”. Maria berättar att hon blev 
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inlagd på sjukhuset ett helt dygn på grund av sitt tillstånd. Läkaren var rädd att hon skulle 

skada sig och barnet hon väntade. Maria fick också känslan att hon inte ville behålla 

barnet hon väntade för hon trodde att det också skulle föddas hörselskadad. 

 

Maria beskriver dagarna efter beskedet som mycket svåra och präglade av tankar, som 

blandades med känslor av anklagelser och skuld. Hon fick dålig samvete då hon trodde 

att flickans skada hade orsakats av familjens flykt till Sverige. Maria säger att hon 

fortfarande är besviken på läkaren som gav dem beskedet om Ainas hörselskada. Hon 

beskriver läkaren som ”mycket kall” i sitt sätt att ge beskedet. Maria kommer också ihåg 

att hon var mycket trött de första dagarna efter beskedet och att hon inte orkade göra 

någonting. Hon grät också mycket och familjen tog avstånd från vänner och bekanta 

under några veckor. Maria ville inte berätta heller för sina släktingar i hemlandet om 

flickans skada. Hon var rädd för deras reaktion och hade skamkänslor. 

 

Familjens situation försvårades av osäkerheten och rädslan av att återvända till Ecuador. 

Att höra att flickan måste använda hörapparater för att klara sig, väckte starka känslor hos 

Maria; ”Flickan skulle inte se normal ut”. Så uppfattade hon det. Familjen fick också vid 

den tiden skriva brev och fylla i olika blanketter för att få ekonomisk hjälp för flickans 

behandling. Familjen hade då inte fått ”de fyra sista siffrorna”, det vill säga beskedet om 

uppehållstillstånd och registreringen av personnummer. 

 

Maria berättar att familjen fick mycket stöd strax efter beskedet. Familjen fick 

psykologiskt stöd och Aina fick träffa en logoped. Numera är familjen inskriven på en 

habiliteringsenhet och Aina är placerad på en specialförskola för döva och hörselskadade 

barn. Hennes första språk är teckenspråk. Flickan har också fått hörapparater och trivs 

med den. För övrigt får familjen ersättning i form av vårdbidrag. Maria och hennes man 

har gått på olika kurser för föräldrar med hörselskadade barn. De är också med i en 

föräldragrupp där man får stöd och träffar andra föräldrar i samma situation. Att prata 

öppet om Ainas handikapp upplevs av familjen som positiv. Maria ser också positiv på de 

habiliteringsinsatserna som familjen har fått. Hon berättar att det också finns 

specialskolor i sitt hemland, men att dessa bara kan utnyttjas av de rika. Att hörapparater 
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och andra hjälpmedel är inte heller tillgängliga för alla på grund av att dessa är väldigt 

dyra. 

 

Anpassning och acceptans  

 

Maria säger att familjen har lärt sig att acceptera Ainas handikapp och att de också 

försöker anpassa sig till hennes behov. Hon berättar att de i början hade starkt motstånd 

till att lära sig teckenspråk, men när de upptäckte att kontakten med dottern försvårades 

ändrade de sig och började gå på teckenspråkundervisning. Marias största hinder tycker 

hon är språket och att hon inte har så mycket kunskap om det svenska samhället, men hon 

anser sig vara optimist. 

 

När det är föräldramöte känner jag mig så liten. Det finns svenska 

föräldrar som verkar kunna mycket, de har varit på många kurser, 

till och med utomlands, de kan teckenspråk utan problem och de kan 

alla regler. De frågar också mycket men jag vågar inte, men jag 

tycker att det blir bättre med tiden. 

 

Något som Maria upplever som svårt i deras anpassning är att inte ha sina släktingar i 

Sverige. Detta gör att de saknar stödet från deras sida, säger hon. 

 

Faktorer som påverkat anpassningen 

 

Något som hjälper familjen i deras situation är tanken att barnen har en bättre framtid i 

Sverige än i hemlandet. Maria jämför också med hur det hade varit om familjen hade bott 

i Ecuador och säger; ”Det kunde ha varit värre, Aina skulle inte ha någon värde som 

människa, hon hade suttit hemma och inte lärt sig någonting”. Familjen har några vänner 

som kommit närmare dem efter beskedet om flickans problem. Enligt Maria känns det 

bra för dem att bara umgås med de personer som förstår familjens situation. Maria är 

också mycket tacksam för den hjälp familjen fått från barnhabiliteringen och 

förskolepersonalen. Hon menar att detta har hjälpt henne att klara situationen bättre. 

Dessutom säger hon att deras tro har hjälpt familjen i de svåra stunderna. 
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Maria tycker att Ainas handikapp har påverkat familjen väldigt mycket. Själv har hon 

blivit starkare som person och vågar säga ifrån, vilket hon inte gjorde förut. Maria menar 

att Ainas handikapp ger henne styrka för att möta de svårigheter som den nya situationen 

medför. 

 

6. ANALYS 
 

Här följer en analys utifrån mina frågeställningar. Resultatet har analyserats utifrån de 

valda teoretiska utgångspunkterna samt jämförts med den tidigare forskning som hittats 

om ämnet.   

 

6.1. Analys utifrån teorierna 
 

Erfarenheter och upplevelser i samband med beskedet 

 

Det finns generella situationer som enligt Cullberg (1992) utlöser en krisreaktion hos de 

flesta människor. Att ens barn blir funktionshindrat hör definitiv till denna kategori 

situationer. 

 

Beskedet om barnens hörselskada förefaller inte ha lämnat en enda mamma opåverkad. 

Samtliga mammor upplevde beskedet som en chock, vilket är ett vanligt tillstånd efter ett 

trauma (a.a.). Enligt Cullberg (1992) är en krisreaktion en individuell upplevelse 

beroende av såväl levnadsomständigheter som personlighet. Mammornas reaktioner vid 

beskedet har varit väldigt individuella, känslor såsom sorg, rädsla, förtvivlan, 

misslyckande och overklighet beskrivs. Samtliga mammor beskriver också hur de efter 

beskedet hade svårt att minnas vad som läkaren sagt. Väsentliga upplysningar ges alltför 

ofta i direktanslutning till ett chockartat besked, varvid effekten blir minimal (a.a.). 

Mammornas upplevelser och reaktioner ger uttryck för de krisreaktioner som tillskrivs 

som centrala i den akuta fasen. 
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Mammornas beskrivning av sina reaktioner gör det också lätt att förstå de olika 

psykologiska försvarsmekanismernas användbarhet. En vanlig reaktion i den akuta fasen 

är förnekande vilket innebär att man ser hotet men förnekar dess betydelse. Samtliga 

mammor beskriver hur de i början vägrade tro eller acceptera diagnosen. Då de var 

oförberedda på att barnen hade en hörselskada kan innebörden av diagnosen ses som ett 

hot som mammorna försökt värja sig mot på olika sätt (Cullberg, 1992). En av 

mammorna beskriver hur hon var övertygad om att dotterns problem var av psykisk art 

och att det hade orsakats av flickans separation från sina morföräldrar i hemlandet. Detta 

kan kopplas till vad kristeorin kallar rationalisering, vilket betyder att mammans 

förnuftsmässiga argument minskat upplevelsen av hot eller skuld (a.a.). 

 

För att kunna förstå människor i kris kan man inte enbart titta på den utlösande 

situationen, det är också viktigt att intressera sig för den aktuella familje- och 

livssituationen (a.a.). Två av de intervjuade mammorna hade vid beskedet en svårt 

situation på grund av instabilitet i samband med migrationen. En av dem beskriver hur 

hon hamnade i ett starkt kristillstånd då hon fick beskedet om sin dotters hörselskada 

samtidigt som familjen hade fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Att 

mamman reagerat så stark kan bero på att de psykiska resurserna blev ytterligare 

ansträngda på grund av att två stora trygghetsområden blivit skakade i nära tidssamband 

(a.a.). 

 

Den första tiden efter beskedet beskriver mammorna som intensiva och fyllda av olika 

tankar och känslor. En av mammorna berättar att hon, för att kunna orka hantera 

situationen var tvingen att lägga känslorna åt sidan och bli stark för sin dotters skull. 

Enligt Cullberg (1992) kan detta ha att göra med att man som förälder inte alltid får 

utrymme för sina egna reaktioner, då man hela tiden måste utgöra sitt barns främsta stöd. 

 

När de starkaste reaktionerna lagt sig och mammorna började ta verkligheten till sig var 

de mer mottagliga för att ta in information om barnets hörselhandikapp som gavs av både 

läkaren och personalen inom barnhabiliteringen. Mammorna har berättat att familjen gick  

på kurser och möten för föräldrar till hörselskadade barn. 
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Anpassning och acceptans 

 

Att ha ett barn med hörselhandikapp innebär att ställas inför helt olika krav som kan 

variera i sin omfattning. Barnet växer och därmed också dess behov. Man kan konstatera 

att mammorna i min studie har varit utsatta för stora krav som har tvingat dem att 

utveckla olika anpassningsstrategier. Utifrån copingteorin kan man säga att mammorna 

enligt deras beskrivningar har använt sig av olika slags coping för att kunna handskas 

med sin situation. En typ av coping kan vara att gå på kurser, ta emot information om 

hörseln, träffa andra föräldrar, bland annat. Att ta del av experternas kunskap och 

erfarenhet kan också ses som en form av problemlösningsstrategi som kan ha hjälpt 

mammorna vid deras anpassning till den nya situationen. 

 

En del av copingstrategier handlar också om att göra kognitiva värderingar, det vill säga 

att göra bedömningar av det som sker. Två av mammorna berättar hur de i början tackat 

nej till erbjudandet från habiliteringspersonalen till att träffa kuratorn och psykologen. 

Med  copingteorin som utgångspunkt kan detta förklaras med att mammorna vid denna 

tidpunkt kan ha uppfattat situationen som jobbig och därmed valt att distansera sig från 

den för att undvika stress. När mammorna sedan accepterar kontakten med exempelvis 

kuratorn kan det betyda att de gjort en omvärdering av situationen och dess betydelse 

(Folkman & Lazarus, 1984). Mammornas sätt att handskas med situationen har på så sätt 

blivit påverkad av deras kognitiv omvärdering, vilket innebär att de modifierat en tidigare 

uppfattning (a.a.). 

 

En annan copingstrategi som de intervjuade mammor använt sig av har varit att göra 

positiva jämförelser eller se det positiva i deras situation. En av mammorna berättade att 

mötet med andra familjer som hade barn med svåra handikapp hade hjälpt henne att må 

bättre som mamma. Hon tyckte att sina barns handikapp upplevdes som mindre svåra när 

hon jämförde med de andra barnens handikapp. Att jämföra också med den situationen 

som råder i deras hemländer när det gäller handikappomsorg och tänka på att barnen 

skulle få det mycket svårt i hemlandet, kan också vara en typ av positiva jämförelser. 
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Två av mammorna beskriver också hur de genomgått en personlig utveckling i samband 

med barnets handikapp. De berättar hur barnets handikapp ändrat deras tänkesätt och 

gjort att de blivit starkare som personer. Denna utveckling kan genom ett 

copingsperspektiv ses som ett resultat av att mammorna utvecklat strategier som hjälpt 

dem att bemästra sin situation. 

 

Faktorer som påverkat anpassningen 

 

En krisreaktion innebär att det finns en skillnad mellan de krav som en plötslig och svår 

händelse ställer och de resurser man har tillgång till (Cullberg, 1992). 

 

Hur människor hanterar en påfrestande livssituation beror enligt Antonowsky (1991) på 

individens känsla av sammanhang (KASAM) och på vilka motståndsresurser som denne 

har att tillgå. Då choken efter beskedet lagt sig befinner sig mammorna i reaktionsfasen 

vilken sedan övergår i bearbetningsfasen. Under denna fas har yttre resurser såsom 

habiliteringsinsatser varit betydelsefulla faktorer för familjerna. Av stor betydelse för 

familjerna var att få klarhet och information om barnets hörselskada samt information om 

hörseln, och om de metoder som kan kompensera deras barns funktionshinder exempelvis 

hjälpmedel, operationer, bland annat. Antonowskys begrepp begriplighet kan i 

mammornas fall betyda att informationen från pedagogiska hörselvården ökat deras 

känsla av sammanhang. Att vara delaktig i de olika insatserna som pågår omkring barnet 

har varit en viktig faktor som kunnat ökat mammornas begriplighet. 

 

Det sociala stödet kan också ses som en hjälpande faktor i mammornas hantering av den 

svåra situationen. Samtliga mammor berättar om resurser som på ett eller annat sätt kan 

ha ökat deras känsla av hanterbarhet. Hemvägledarens hjälp är ett exempel på en av dessa 

resurser.  Andra resurser kan vara mammornas religiösa tro, stöd från släktingar och 

vänner, bland annat. En annan positiv faktor var möjligheten att prata öppet om barnets 

handikapp med andra. En av mammorna berättade hur sina skamkänslor hindrade henne 

att berätta för släktingarna i hemlandet om dotterns handikapp. Att sedan kunna prata 

öppet om detta upplevde hon som positiv. 
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Att hjälpa andra människor är även en faktor som lyfts fram av en av mammorna och som 

har mycket att göra med känslan av meningsfullhet. Mamman berättade hur familjen 

hjälpte andra muslimska familjer i deras kontakter med svenska institutioner. Att känna 

sig behövd ger också våra liv en mening. 

 

Nyorienteringsfasen han egentligen ingen riktig anslutning (Cullberg, 1992). Mammorna 

har idag ett förhållningssätt som är mycket präglad av KASAM. Samtidigt ger deras 

berättelser en bild av den ständiga anpassningen som barnets handikapp kräver. Att lära 

sig ett nytt språk, teckenspråket, att lära sig om sina rättigheter samt  att vara beroende av 

olika experthjälp, är några exempel på dessa krav. Enligt Fyhr (1999) blir sorgearbetet 

aldrig riktigt färdigt när det gäller ett barn med funktionshinder, utan sorgen aktualiseras 

gång på gång då föräldrarna blir påminda om de förväntningar som gällde deras 

”drömbarn”. En mammas beskrivning kan exemplifiera detta när hon säger; ”Jag kände 

som om alla mina drömmar försvann”. 

 

6.2. Studiens resultat relaterat till tidigare forskning 
 

Alhströms (1991) undersökning ger en bild av den svåra situationen som familjerna  

konfronteras med vid beskedet om ett barns hörselskada. Undersökningens resultat visar 

tydligt att beskedet upplevts som en chock med ett stort spektrum av känsloreaktioner 

som följd. Denna undersökning visar också hur bemötandet från sjukvårdspersonalen haft 

stor betydelse för familjerna vid beskedet. Det mönster som framkommit i Alhström 

(1991) överensstämmer med det som präglar mammornas berättelser i min studie. 

 

När det gäller familjernas tidigare erfarenheter av hörselhandikapp och olika stödformer  

såsom pedagogiska hörselvården, faller min studie även i linje med Danielsson (1991). I 

samma undersökning kommer fram de påtagliga skillnaderna som finns mellan Sverige 

och familjernas hemländer inom handikappområdet. Denna bild kommer också fram i 

min studie och även i Gustafsson (1996). 
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Mycket utav det som framkommit i mitt resultat kan jämföras med det som Ernemo 

(2002) tar upp i sin artikel. Artikeln visar några av de vanligaste problem som 

invandrarfamiljer med handikappade barn upplever i mötet med det svenska samhället. 

En utav mammorna i min studie berättar exempelvis om hennes reaktion i samband med 

beskedet om sin dotters behov av hörapparat. Detta kan jämföras med artikeln. 

Författaren menar att det finns familjer som inte vill ha hjälpmedel till sina handikappade 

barn då detta innebär att handikappet syns mer. En annan problematik som tas upp av 

författaren är de förhoppningarna som många invandrarfamiljer har när de kommer till 

Sverige med sina handikappade barn, vilket även framkommer i min studie. 

 

I Bohlins (2001) undersökning tar man upp många av de svårigheter som 

invandrarfamiljerna möter i samband med migrationen och barnens handikapp. Här 

överensstämmer mitt resultat med denna undersökning. När det gäller de faktorerna som 

varit hjälpande vid familjernas anpassningsprocess överensstämmer mitt resultat med 

Bohlin (2001) och även med Backenroth (2003). 

 

Mitt resultat visar att det finns stödinsatser från det svenska samhället som ej utnyttjats av 

de intervjuade familjerna. Detta är något som Özmen (1999) belyser i sin artikel om 

invandrarfamiljers uppfattningar om psykologens och kuratorns roll. 

 
Min studie ger också en bild av några av de valigaste problem som invandrarfamiljer 

konfronteras med när de kommer till Sverige. Problem som bland annat, handlar om att  

hitta en plats i det svenska samhället både när det gäller att få del av samhällets stöd som 

att hitta jobb som motsvarar sina yrkesutbildningar. Här överensstämmer även min studie 

med vad som framkommit i SOU rapport (1998:139). 

 

7. SLUTDISKUSSION 
 

Syftet med denna uppsats har varit att öka förståelsen och kunskapen om tre 

invandrarfamiljer vars barn är hörselskadade. Att beskriva familjernas erfarenheter och 

upplevelser i samband med beskedet om barnens hörselskada samt deras anpassning till 
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den nya situationen. De frågorna som är i fokus i studien berör erfarenheter och 

upplevelser i samband med beskedet, anpassning och acceptans samt faktorer som 

påverkat anpassningen. Jag anser mig ha fått svar på frågeställningarna. Utifrån 

mammornas berättelser får man en förståelse för det trauma som innebär att få vetskap 

om sitt barns hörselhandikapp. Resultatet visar att tiden i samband med beskedet kom att 

präglas av starka känslor och upplevelser. Upplevelser och känslor kopplade till att man 

såg beskedet som ett hot. För två av familjerna var tiden i samband med beskedet dubbel 

påfrestande då deras livssituation karakteriserades redan av en instabilitet på grund av 

migrationen. 

 

Mammornas berättelser om hur familjen accepterat barnens handikapp och anpassat sig 

till den nya situationen belyser att denna process till stor del har handlat om att skapa en 

ny mening i livet utifrån de förändrade livsvillkoren. Var och en av familjerna har 

upplevt olika svårigheter som lagt en extra tyngd i familjernas anpassning. Trots detta har 

familjerna med tiden byggt upp en ny tillvaro och utvecklat olika strategier som hjälper 

dem att handskas med de olika krav som barnens funktionshinder medför. Mammornas 

berättelser ger också en bild av att den kris de genomlevt i samband med barnens 

funktionshinder, i olika grad, har lett till en personlig utveckling. Deras berättelser visar 

att de inte bara anpassat sig eller försöker anpassa sig till de nya livsvillkoren, utan också 

att de har ändrat deras tänkesätt och blivit starkare som individer. En av mammorna 

beskriver familjens önskan om att kunna kommunicera verbalt med sina barn. Kanske i 

det här fallet kan man inte säga att familjen anpassat sig eller accepterat situationen helt, 

utan man kan istället säga att de har lärt sig hantera den. 

 

De hjälpande faktorer som lyfts fram i mammornas berättelser är stödet från och 

kontakten med andra människor såsom släktingar, vänner, andra föräldrar i samma 

situation och habiliteringspersonalen. Andra hjälpande faktorer är upplevelsen av att 

barnen mår bra och att man kunnat vara öppet om sin livssituation.  
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Slutord 

 

Den enskilda människan är unik och hennes livssituation är unik. Samtidigt har varje 

människa och varje livssituation drag och förhållanden som delas av andra. Under 

bearbetningen av materialet har jag kunnat se vissa likheter och samband i familjernas 

berättelser. Resultatet visar att mammornas reaktioner har varit väldigt individuella, men 

jag kan dock se vissa gemensamma drag i deras berättelser. 

 

Alla människor lever med drömmar om det liv som aldrig blev av och tankar och 

förhoppningar om att man kanske i framtiden kommer att kunna förverkliga dessa 

drömmar. Detta är troligen något som de flesta familjer med funktionshindrade barn 

oavsett ursprung kan känna igen sig i. Det som skiljer familjerna i mina intervjuer från 

andra familjer är dock att själva migrationen gör sina drömmar speciella. Att vara 

invandrare och ha ett barn med funktionshinder inrymmer potentiella svårigheter som 

ibland är nästan omöjliga att bemästra. Kanske är det öppenheten men kanske framför allt 

envisheten som gjort att familjerna hittat ett sätt att leva och gå vidare i sin nya situation. 

 

Mycket av det som berättats har tyvärr inte kunnat tas med i resultatet på grund av 

utrymmesbrist och även med tanke på den etiska aspekten, men för mig har kontakterna 

med familjerna varit oerhört berikande. Deras sätt att se på sin livssituation har gett mig 

nya kunskaper. 

 

Eftersom det i min kvalitativa studie har det varit problematiskt att identifiera tidigare 

forskningsmaterial skulle det vara angelägen att göra flera undersökningar om ämnet 

funktionshinder och invandrarskap och om de psykologiska reaktionsmönster som är 

vanliga vid dessa fenomen tillsammans. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Familjens bakgrund 

Varifrån kommer familjen? 

Varför flyttade ni till Sverige? 

Vilka personer ingår i familjen? 

Var föddes barnet/ barnen? 

Hur länge har ni bott i Sverige? 

Religionens betydelse i vardagen? 

Utbildning, arbete? 

Språk? 

 

Socialt nätverk 

Har ni släktingar i Sverige? 

Träffar ni andra familjer med funktionshindrade barn? 

Är familjen med i någon förening för familjer med funktionshindrade barn? 

 

Upplevelser och erfarenheter i samband med beskedet 

Hur fick ni veta om barnets hörselskada/ dövhet? 

Hur reagerade ni när ni fick beskedet? 

Vilka tankar och känslor väcktes inom er? 

Hur kan ni beskriva den första tiden efter beskedet? 

Hur såg familjesituationen ut då? 

Hur upplevde ni kontakten med sjukvården? 

Vad fick ni för slags stöd?   

Vad tycker ni om svensk handikappomsorg jämfört med hemlandets?  

Har ni kontakt med någon habiliteringsenhet? 

Vilka resurser har ni hittills fått? Är ni nöjda med resurserna? 

 

 



 

Anpassning och acceptans 

Har ni lärt er att acceptera barnet/ barnens hörselhandikapp? 

Har ni anpassat er till den nya situationen? 

Vilka svårigheter har ni upplevt i samband med barnets handikapp? 

 

Faktorer som påverkat anpassningen 

Finns det något som har hjälpt/ hjälper er i er situation? 

Hu har barnets handikapp påverkat er som personer? 

 

 



Bilaga 2 
 Ana Ibis Veliz 
Stockholms universitetet 
Institutionen för socialt arbete 
Socialhögskolan 

Stockholm den 15mars 2004   
 
Mitt namn är Ana Ibis Veliz. Jag är socionomstuderande vid Socialhögskolan i 

Stockholm. Just nu håller jag på med mitt examensarbete där syftet är att få mera kunskap 

om hur familjer med invandrarbakgrund, som har hörselskadade/döva barn upplever sin 

situation. Vilka är familjens erfarenheter och upplevelser i samband med beskedet om 

barnet/barnens hörselskada? Vad har den svenska vård- och omsorgen erbjudit dessa 

familjer? Vad är det som försvårat respektive underlättat deras situation? Hur har de 

anpassat sig till den nya situationen? 

 

Alla dessa frågor skulle jag vilja få hjälp med. Och därför söker jag föräldrar för en 

intervjustudie där just deras erfarenheter är mycket viktiga. Jag skulle gärna vilja träffa 

föräldrar som: 

 

- har ett eller flera barn med hörselhandikapp inskriven vid Barn- och 

ungdomshabiliteringen eller någon liknande enhet.  

- har en annan bakgrund än den svenska. 

- vill berätta om sina erfarenheter i en intervju som tar ca 1½ timma. 
  
 

Samtalet kan föras på svenska eller (på spanska) om det behövs. Alla intervjuer sker 

konfidentiellt, vilket betyder att familjerna  kommer att vara helt anonyma i det slutliga 

arbetet. Jag är mycket tacksam för om ni har möjlighet att hjälpa mig med att få tag på 

intervjupersoner.  

 

Vänliga hälsningar 
 
Ana Ibis Veliz 
Email: velizana@hotmail.com       
Tel. 073-671 30 53 
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