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Denna studie ville belysa en specifik grupps livsföring bland personer med 
funktionshinder nämligen de som inte kan föra sin egen talan. Området utforskades 
genom intervjuer med föräldrar. Syftet var att öka kunskapen om hur föräldrar till 
personer med flerfunktionshinder bemästrar sin situation. Frågeställningarna var dels 
hur föräldrarna uppfattade omgivningens stöd och stress, vad de tyckte om ett normalt 
liv och hur de bedömde samhällets insatser, dels deras syn på barnets autonomi och 
betydelsen av deras makt i relation till barnet. Studien hade en kvalitativ och 
fenomenologisk ansats och användes som metod. Resultatet visade att merparten av 
föräldrarna utvecklade aktiva copingstrategier för att anpassa sig till situationen även 
om de led av en kronisk sorg. Omgivningens stöd minskades med tiden. Föräldrarna 
tyckte inte att deras barn lever ett normalt liv men ett värdigt liv. De var nöjda med 
samhällsinsatserna men kommunala neddragningar kunde ibland hämma familjens 
möjligheter. Samtidigt som de var nöjda med personliga assistenters insatser hade de 
problem med enskildheten i hemmet. Föräldrarna bevakade barnets självbestämmande 
genom att kämpa för deras rättigheter. Föräldrarnas makt över dessa barn kunde förstås 
som ett positivt element vilket hjälper dem att organisera barnets vardag och lösa 
konflikter.  
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 INLEDNING 
Ungefär 38 000 barn, ungdomar och vuxna i Sverige har en form av utvecklingsstörning. 

(www.fub.se). Det totala antalet personer som hade insatser enligt LSS år 2003 uppskattas 

till mellan 53 000 och 55 000 personer. Det motsvarar närmare 0,6 procent av landets 

befolkning (Socialtjänst 2004:2 Statistik). Personer med flerfunktionshinder som inte har 

några klara och obestridliga kontakter vare sig verbalt eller fysiskt med omvärlden ingår i 

denna statistik och får LSS-insatser från samhällets sida. Merparten av dessa människor 

behöver på grund av sitt hälsotillstånd kvalificerade vård och omsorg dygnet runt. Det som 

skiljer denna grupp från resten av personer med funktionshinder är deras totala beroende 

till andra människor. I och med att de inte kan föra sin egen talan gör de till kanske det 

mest utsatta gruppen i samhället. Deras liv i en mening kan beskrivas som en lång väntan 

på att någon se dem, någon tolkar deras ytterst begränsade signaler på ett rätt sätt, för att 

kunna hjälpa dem. I mitt arbete som personlig assistent för dessa unga vuxna ser jag att 

föräldrarna får ta hand om dessa barn långt upp i vuxen ålder är uppenbarligen mer regel än 

undantag. Att få ett barn med flerfunktionshinder kan innebära många timmars extra arbete 

och oändliga insatser för föräldrarna. Dessa personer tack vare samhällets insatser lever allt 

längre och det innebär att deras föräldrar blir allt äldre. Det är intressant, inte minst med 

tanke på de sociala aspekterna att lyssna på dem och genom deras berättelse kunna förstå 

bättre deras barns livsföring.  

Denna uppsats handlar om livssituationen för barn och unga med flerfunktionshinder som 

inte kan föra sin egen talan från föräldrarnas perspektiv. Det verkar inte finnas många 

studier som riktar sig mot den här typen av funktionshinder och därför finns det inte så 

mycket kunskap om deras specifika levnadssätt. Sociala interaktioner i den mening att varje 

individ skickar och tar emot signaler och tolkar dessa signaler fungerar inte alls när 

omvärlden möter dessa individer. 

BAKGRUND     
Personer med flerfunktionshinder lider i regel av olika somatiska och psykiska sjukdomar. 

Bara för 40-50 år sedan förväntades föräldrar i Sverige som fått svårt skadade barn att 

lämna bort barnet till vård på inrättningar av olika slag – vårdhem för barn med kognitiva 

funktionshinder eller institutioner för barn med rörelsehinder. Uppgiften för dagens 

familjer blir därför att hitta ett sätt att leva med barnet med funktionshinder. Detta ställer 

naturligtvis speciella krav på familjerna. Utöver att föräldrarna måste förhålla sig till den 

stora förändring i livet det innebär, är det en mängd praktiska uppgifter som måste lösas 

 
 

5 

http://www.fub.se/


varje dag. Bland dessa kan man uppräkna speciella och förlängda krav på vården av 

barnen, annorlunda transportmöjligheter, etc. Dessa uppgifter tar dagligen mycket tid, 

energi och resurser i anspråk. Föräldrarna behöver hitta sätt att förhålla sig till att deras 

barns utvecklingsstörning i någon mening som blir annorlunda än de tänkt sig p.g.a. sin 

föränderliga karaktär. Även föräldrarnas eget liv – arbete, fritid, intressen, aktiviteter – blir 

kanske inte som de har tänkt sig. För att ge barnet bästa behandling och 

utvecklingsmöjligheter behöver de också hitta ett sätt att förhålla sig till den kader av 

experter som omger dem. Familjer som får barn med funktionshinder har två kriser att 

hantera. Det ena gäller beskedet om barnets skada och den andra gäller de omställningar 

som krävs för att familjelivet ska fungera då ”livet går vidare” (Möller & Nyman, 2003, 

s.151-153). Rent praktiskt innebär ett barn med funktionshinder, antingen detta är fysiskt 

eller mentalt skadat, ett ökat arbete för föräldrarna, med nattvak och blöjbyten långt upp i 

åldrarna, träning av barnet fysiskt och/eller mentalt. Härtill kommer ett ökat antal kontakter 

med sjukvårdsinrättningar och myndigheter. Detta tar hårt på föräldrarnas krafter, och för 

att man inte själv skall få fysiska och psykiska men behövs konkret och praktisk hjälp för 

att klara av denna extra belastning. Störst risk för utbrändhet och ohälsa löper de familjer 

som har påfallande svaga socioekonomiska förhållande (Andersson, Lawenius 2000, s.86-

89).  

SYFTE 
Syftet med studien är att öka kunskapen om hur föräldrar till barn och unga vuxna med 

flerfunktionshinder bemästrar sin situation.   

FRÅGESTÄLLNINGAR  
• Hur uppfattar föräldrarna omgivningens stress och stöd?    

• Tycker föräldrarna att deras barn lever ett normalt liv?   

• Hur bedömer föräldrarna kvalitet på LSS-insatser?   

• Hur upplever föräldrarna relationen till personliga assistenter? 

• I vilken grad är föräldrarna säkra på att deras beslut stämmer överens med barnets 

självbestämmande? 

• Vad betyder den makt för föräldrarna som de har i relationen med sitt barn? 

LITTERATURGENOMGÅNG 
I den kurslitteratur vi har läst under utbildningen fann jag en del adekvat material. 

Referenser i denna litteratur visade på annat relevant material för min uppsats. Därtill 
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använde jag sökmotorerna Google och Libris för att utöka kunskapskällorna och för 

att fånga upp mitt intresseområde, vilket jag presenterar nedan. Min 

litteraturgenomgång redogör för flerfunktionshindrades diagnoser, normalisering, 

syskons situation och överlevnadsskuld. 

Flerfunktionshinder   
Flerfunktionshinder innebär en svår funktionsnedsättning som innefattar 

utvecklingsstörning och stora motoriska begränsningar. En person med flerfunktionshinder 

har också ofta begränsad kommunikationsförmåga, svårigheter med perception och 

koncentration. Ytterligare komplikationer som är vanliga är epilepsi, sömnstörningar, 

ätproblem. Funktionshindret kan också innebära en svårtolkad smärtproblematik. Något 

som påverkar och försvårar tillvaron för personer med flerfunktionshinder är att de olika 

begränsningarna också tycks förstärka varandra, vilket innebär att den sammantagna 

effekten är större än man kan tro. De är både lika och olika varandra. (www.habilitering.nu. 

2005-01-25) 

Flerfunktionshindrades vanliga diagnoser 
Personer med svåra flerfunktionshinder är ingen enhetlig grupp vare sig i orsaker eller i 

kombination av olika svårigheter (Ibid.). ”Människan har normalt 46 kromosomer i sina 

celler. Ibland uppstår fel i celldelningen, och en del av dessa avvikelser kan orsakar svåra 

funktionshinder” (www.fub.se. 2005-01-25). Skolios är en vanlig diagnos som betyder en 

ryggradskrök i sidled. När kotpelaren roterar uppstår i bröstryggen en deformering av 

bröstkorgen. En så kallad puckel uppstår.” (www.nhr.se. 2005-01-25).  Cerebral pares, CP, 

betyder förlamning genom hjärnskada och är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos 

barn och ungdomar. Av de cirka 100 000 barn som föds i Sverige varje år får 200 en CP-

skada. CP är egentligen inte en enhetlig sjukdom utan ett samlingsnamn för en rad olika 

symtom. Skadan ska ha inträffat antingen under graviditeten, i samband med förlossningen 

eller tiden närmast därefter. (www.vardguiden.se 2005-05-09) Bland de cp-skadade barnen 

är skadan så utbredd, att nästan hälften inte bara är rörelsehindrade utan också 

begåvningshandikappade (Grunewald, 1983, s.86-88). Cystisk fibros är en medfödd och 

ärftlig sjukdom. Ihållande hosta, upprepade infektioner, stora och fettaktiga avföringar, 

svårigheter att gå upp i vikt är vanliga symptomen. Behandlingen, som måste skötas 

dagligen, är synnerligen krävande såväl tids, arbetsmässigt och psykiskt (www.rfcf.se 

2005-05-09) 
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Normalisering 
Bengt Nirje utvecklade normaliseringsprincipen under slutet av 1950-talet och i början av 

1960-talet för att minimera institutionslivets negativa inverkan på levnadsförhållanden för 

människor med funktionshinder (Tideman 2000, s.51). Göra tillgängliga för de 

utvecklingsstörda det vardagsmönster och vardagsvillkor som ligger så nära samhällets 

gängse som möjligt (Nirje 1969, s.181). Institutionerna för personer med 

utvecklingsstörning reformerades (Nirje 1970, s.47-51). Tankegångarna ledde tre decennier 

senare till LSS-lagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(www.notisum.se 2005-05-10) vilken trädde i kraft den 1 januari 1994, och som vill ge 

personer som hör till tre personkretsar möjligheten att leva som andra.  

Bemötande av personer med funktionshinder 
 En kartläggning om bemötande av personer med funktionshinder konstaterar att det finns 

stora brister i bemötandet av personer med funktionshinder. Många personer med 

funktionshinder samt deras anhöriga känner sig kränkta, kontrollerade och ifrågasatta när 

de möter andra personer. Utredningen visar att samhällets förändringar i form av 

besparingar i vissa fall kan inverka på anställdas bemötande i en negativ bemärkelse. 

Vidare visar studien att det finns en otydlighet i det politiska budskapet om hur samhället 

ser på människor med funktionshinder och hur samhället behandlar och tillfredsställer de 

behov av stöd, service och tillgänglighet som många människor med funktionshinder 

har.(SOU 1999:21).  

Självbestämmande  
För den som har svårt att klara vardagens sysslor är det av största betydelse att få hjälp när 

man behöver det och då på ett sätt som så lite som möjligt inskränker individens 

självbestämmande och integritet. Att få hjälp – oavsett om det gäller att hålla hemmet rent, få 

mat på bordet eller rena kläder på kroppen – är inte bara viktigt för individens dagliga 

välbefinnande. Hjälp i vardagen kan också betraktas ur ett demokrati perspektiv (SOU 2001- 

56 s.151). LSS § 6 klarlägger hur lagen ser på personer med funktionshindrets 

självbestämmande: Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges 

inflytande och medbestämmande över insatser som ges. 

Livskvalitet 
Två tredjedelar av de undersökta familjerna i en kvantitativ studie anser att de saknar eller 

har litet inflytande över utformning och innehåll i stöd och service (Tideman 2000 s.45-67). 
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Flera forskare har sålunda visat att kvantitet såväl som kvalitet i det stöd som samhället ger 

och de resurser som erbjuds, har stor betydelse för familjens förmåga att klara sin situation 

och lösa de problem som uppstår på grund av det funktionshindrade barnet. (Kazak & 

Marvin 1984 s.88). En del forskare diskuterar vilken värdeskala som bör användas för att 

mäta personer med funktionshindrades livskvalitet. Vems värdeskala är det som skall gälla 

när en enskild individs eller en grupps livskvalitet skall mätas? Är det forskarens eller 

någon annan utomståendes definition som skall gälla eller är det den enskildes ensak vad 

det goda livet är för just henne eller honom Livskvalitet bör ses som a sensitizing concept 

snarare än a definite concept (Sonnander 2000 s.68 – 85).   

Att ha ett syskon med funktionshinder 
Majoriteten av barn med svåra flerfunktionshinder bor hemma hos sina föräldrar och 

syskon (Ölund m.fl. 2003, s.16-17). När det finns ett barn med flerfunktionshinder som 

behöver extra omsorg från föräldrarnas sida, är risken för rivalitet och konflikt större. 

Fenomenet medför såväl positiva som negativa effekter inom familjen (Tideman 2000, s. 

92-93). Ett problem som behandlas i litteraturen kring syskon till barn med funktionshinder 

är dessa syskons identifikation med det handikappade barnet. Sålunda fann till exempel 

Marion (1981, s.95) att unga, icke handikappade syskon, ofta var oroliga för att bli blinda 

eller döva som sina syskon. Andra barn kände skuld för att syskonet var handikappat och 

uppfattade sig själva som ansvariga för detta (Breslau 1982, s. 95). För tonåringar har det 

visat sig vara svårt med identifikationen när de ska frigöra sig från hemmet och inte minst 

då de träffar kamrater av motsatt kön. I samband härmed aktualiseras inte sällan 

ärftlighetsfrågan (Keydel 1988, s. 95) av hänsyn och lojalitet mot föräldrarna undviker 

syskonen sådana frågor (Andersson & Lawenius 2000, s.95). 

Andersson (1985, s. 96) fann i sin studie att syskon till barn med funktionshinder var mer 

socialt isolerade än andra barn. Av många studier framgår att syskon i familjer med 

funktionshindrade barn i större utsträckning än andra barn assisterar föräldrarna i hemmet. 

Tidsstudier över barnpassning visar att den tid barnen i genomsnitt ägnade sig häråt var 

mycket måttlig. Emellertid föreligger stora individuella variationer och när ansvaret blir 

alltför stort kan detta påverka syskonet negativt. Stora krav med avseende på assistans i 

hemmet resulterar naturligt nog i minskad tid att träffa kamrater och kan sålunda bidra till 

en social isolering. Det är också påvisat att sådana krav kan förorsaka ängslan och en lägre 

självskattning hos syskonen (Andersson & Lawenius 2000, s.97). Att växa upp under de 

speciella förhållanden det innebär att ha ett syskon med funktionshinder utvecklar inte 
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endast barnets tolerans mot avvikelser, utan även deras förmåga att avläsa reaktioner hos 

sin omgivning och att svara på dessa på ett adekvat sätt. Detta gäller speciellt syskon till 

utvecklingsstörda. Sålunda pekar åtskilliga forskningsresultat på att syskon till 

funktionshindrade klarar samspelssituationer bättre än andra barn i jämförbar ålder (Lobato 

et al., 1987; Ferrari, 1984, s.99-120). I en familjestudie framgick av föräldraintervjuerna att 

föräldrar bedömde syskonen vara mer mogna och ansvarskännande än barnens kamrater 

(Andersson & Lawenius 2000, s. 96). Trots att det inte är vetenskapligt belagt, har man 

spekulerat kring tanken att syskon genom sin goda sociala kompetens, tolerans och empati 

vid yrkesvalet skulle ha speciell preferens för undervisning och vårdande yrken (Seligman 

och Darling, 1989, s.96). 

Överlevnadsskuld  
Syskon till funktionshindrade kan uppleva ”överlevnadsskuld” eller en existentiell skuld. 

Det vekar också som om dessa känslor kan finns hos andra, som på olika sätt är engagerade 

i omsorgen kring den handikappade (Titelman1992, s.33).   

Förtvivlan, sorg och maktlöshet kan kännas outhärdlig hos en anhörig. För att hantera dessa 

känslor och kunna handskas med vardagslivets krav mobiliserar individen olika försvar. 

Överaktivitet, förnekande, undvikande och avvisande är exempel på sådana 

försvarsstrategier. Aktivitet kan vara ett försvar mot sorg, samtidigt som den kan hindra att 

den bearbetas. Det finns oftast starka tabun mot negativa känslor mot det handikappade 

barnet. Som syskon kan man tycka att föräldrarna överbeskyddar och tar det handikappade 

syskonets parti (Norén & Sommarström 1992, s.33). Familjmedlemmar till en person med 

funktionshinder kan uppleva en existentiell skuld över att en anhörig drabbas, medan man 

själv har skonats. Vårdpersonal kan känna någon liknande, i den mån de går in i ett 

vikarierande föräldraskap. Att arbeta med människor hos vilka det inte sker någon 

utveckling – som hos människor med en progredierande sjukdom, kan vara förlamande. 

Reaktionerna hos vårdpersonal i den typen av vård visar på ett tydligt sätt, hur andra 

människors smärta och livsöde kan bli överväldigande för oss. Det har visat sig att 

livslånga sjukdomstillstånd medför en särskild stress för dem som är behandlare. De 

behöver skydda sig på något sätt – i bästa fall med bibehållen empati, i sämsta fall genom 

en alltför stor distansering eller överaktivitet. (Sommarström m. fl. 1993, s.148)   
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METOD 

I denna studie använde jag mig av en kvalitativ metod i form av intervjuer för att samla 

empiri för denna uppsats. Valet av samtalsintervju lämpade sig särskilt väl i situationen där 

jag inte hade så stora kunskaper då jag ville att uppsatsens resultat ska säga något om 

föräldrarnas vardagliga liv. Vidare ger samtalsintervjuundersökning goda möjligheter att 

registrera svar som är oväntade (Esaiasson m. fl. 2004, s. 279-285). Författarna presenterar 

fem följande användningsområden för samtalsintervjuer, vilka fyra första områden passar 

mitt arbete enligt följande: a) När vi ger oss in på ett outforskat fält. b) När vi vill veta hur 

människor själva uppfattar sin värld. En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av 

den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening (Kvale 1997, 

s.13). Forskaren skall sträva efter att se världen som intervjupersonerna själva ser den. c) 

När vårt syfte är att utveckla begrepp. d) När vi vill pröva en teori. e) Som ett komplement 

till annan forskning.   

Typ av intervju 
Det finns fyra olika typer av intervjuer: strukturerade intervjuer, semistrukturerade eller 

delvis strukturerade intervjuer, ostrukturerade eller fokuserade intervjuer och 

gruppintervjuer (May 1997, s. 148). Semistrukturerade intervjuer passade bäst till studien 

eftersom även om frågorna var specificerade, och jag hade friheten att fördjupa svaren. 

Information om ålder, kön, bostadsförhållanden och liknande kunde jag få fram genom 

standardiserade frågor. Kvalitativa informationer om det undersökta ämnet fick jag däremot 

fram genom att ställa följdfrågor för att förtydliga och utveckla de svar jag fick. Detta gav 

mig större möjlighet att fördjupa svaren och gå i en dialog med föräldrarna som 

intervjuades (Ibid. s. 150-151). 

Urval  
 
Fyra föräldrar till lika många unga vuxna med flerfunktionshinder som inte kan föra sin 

egen talan, bosatta i en av Stockholms närliggande kommuner intervjuades. Urvalet valdes 

utefter den s.k. snöbollseffekten (May, 2001: ) där en kontakt till mig förmedlade mig till 

ett antal intressanta föräldrar varav jag valde ut de tre övriga föräldrar som finns i denna 

studie. Dessa föräldrar har en svensk bakgrund och approximativt liknande ekonomiska 

förutsättningar, allt för att undvika dessa faktorers eventuella påverkningar i svaren på mina 

frågor.  
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Tillvägagångssätt  
Intervjupersonerna blev kontaktade per telefon och dessutom fick de ett brev som innehöll 

adekvat information om studiens syfte och forskningsprocessen (Se bilaga I). Varje intervju 

tog en till en och en halvtimmes tid. Intervjuerna var konfidentiella och spelades in på band 

som senare transkriberades. Detta material utgjorde studiens empiri vilket senare 

bearbetades och analyserades.  

Intervjuguide och tematisering 
 
Intervjuguiden till denna studie innehåller elva teman som sträcker sig från 

intervjupersonernas nuvarande familjesituation, föräldrarnas upplevelser vid födseln, 

lagstiftningarnas betydelse i deras vardag till framtida planer (Se bilaga II). Min 

förförståelse för ämnet däribland mina mångåriga erfarenheter som personlig assistent för 

individer med funktionshinder ledde mig till denna konstruktion av teman. Varje 

intervjufråga skulle vara både tematisk och dynamisk. Det innebär att intervjufrågorna tog 

hänsyn till både relevans för forskningsämnet och även det mellanmänskliga förhållandet i 

intervjun (Kvale 1997, s.121).  

Analysmetod  
Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att beskriva och tolka de teman som 

förekommer i intervjupersonens livsvärld. Det råder ett obrutet sammanhang mellan 

beskrivning och tolkning (Ibid. s. 170). Först beskrev föräldrarna sin livsvärld under 

intervjun. I nästa skede kunde de själva upptäcka nya tankegångar under intervjun. Därefter 

tolkade jag det de sa under intervjun. Föräldrarna fick möjligheten att bekräfta eller avfärda 

mina tolkningar. Materialet kartlades så att det blev tillgängligt för analys; upprepningar 

och avvikelser eliminerades. Jag försökte skilja mellan väsentligt och oväsentligt. Vidare 

använde jag mig av meningskoncentrering för att kunna analysera intervjuerna. 

Meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonerna uttryckt 

formulerades mer koncist. Långa uttalanden pressades samman i kortare uttalanden, i vilka 

den väsentliga innebörden av det som sagts omformulerades i några få ord. 

Koncentreringen av meningen medförde således att större intervjutexter reducerades till 

kortare och koncisare formuleringar (Ibid. s.171-175). Giorgi (1975) tydliggör fem steg i 

empiriska fenomenologiska analys som jag försökte använda mig utav, enligt följande; Jag 

läste igenom hela intervjun för att få en känsla av helheten, vidare fastställde jag 

meningsenheterna som de uttrycktes av IP: n, senare formulerade jag det tema som 
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dominerade meningsenheten. I nästa steg ställde jag frågor till meningsenheterna utifrån 

undersökningens syfte. Slutligen försökte jag knyta intervjuns centrala teman samman i en 

deskriptiv utsaga. Metoden innebär att de av intervjupersonen uttryckta innebörderna 

koncentreras i alltmer väsentliga innebörder i förhållande till studiens syfte (Ibid. s.176-

177) 

 

 Etiska aspekter på studien    
Den deontologiska etiken som är förknippad med Immanuel Kant utgjorde studiens etiska 

perspektiv. Enligt detta perspektiv bör etiska omdömen inom samhällsforskningen bygga 

på en uppsättning principer eller regler för hur forskning ska bedrivas. Forskningsetiken för 

därmed en universell form som ska följas oberoende av forskarens konkreta 

omständigheter. En sådan doktrin är ”informerat samtycke”. De som ingår i 

undersökningen ska inte bara informeras om målet med forskningen och hur själva 

forskningsprocessen ska gå till, utan också om vilka konsekvenser en offentlig publicering 

av forskningsresultaten kan tänkas leda till. Forskaren bör – och måste i många fall – göra 

allt för att skydda undersökningspersonernas identitet med tanke på att forskningen kan 

komma att användas för andra syften än de avsedda (May 2001, s.78-82). Studien försäkrar 

att i praktiken ta hänsyn till etiska frågor på Kvales sju forskningsstadier (Kvale 1997, 

s.105) enligt följande; En del av undersökningens syfte, förutom det vetenskapliga värdet 

av kunskapen, ägnar sig åt att förbättra situationen för föräldrarna. Studien överväger de 

konsekvenser som kan följa av undersökningen och försöker säkra konfidentialiteten. 

Konfidentialiteten bevarades vad det gäller intervjusituationerna och vad konsekvenserna 

kunde bli för intervjupersoner ifråga om t ex stress under intervjun och förändringar i 

självuppfattning. Konfidentialiteten säkrades även på utskriftsstadiet. Studien tog hänsyn 

beträffande etiska problem även om hur djupt och kritiskt intervjuerna kunde analyseras. 

Författaren har tagit sitt ansvar att verifiera den kunskap som förmedlas i rapporten. 

Studien skyddar eventuella konsekvenser för intervjupersoner vid rapporteringen av 

studien. 

Det humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådet ställer från och med 1990, 

forskningsetiska principer och ställer fyra grundläggande krav för att skydda individer på 

forskningen enligt följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialiteteskravet 

och nyttjandekravet. Dessa principer vägledde mig vid planeringen av undersökning 

(Vetenskapsrådet). Alla mina intervjupersoner blev informerade om forskningsuppgiftens 
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syfte, både genom telefonsamtal och även via brev. Informanterna hade full förståelse att 

de själva hade rätt att bestämma om de vill medverka eller ej. Jag försökte att ge 

uppgifterna största möjliga konfidentialitet och förvarade personuppgifterna så att 

obehöriga inte kunde ta del av dem. Vad beträffar nyttjandekravet tog jag hänsyn till 

forskningsetiska principers regler så att uppgifter om informanternas används för 

forskningsändamål och inte på något sätt för beslut eller åtgärder som direkt påverkar deras 

barn (Ibid.).  

Verifiering  
Med förställningen om validering som kommunikation och handling blir frågan om hur en 

undersökning rapporteras av central vikt. Resultatet rapporteras i en form som ger en klar 

och välstrukturerad översikt över de viktigaste upptäckterna och med resultatens validitet 

och generaliserbarhet att kritiskt bedömda (Kvale 1997, s.233-238). 

Validitet   
Det som är avgörande för trovärdiga tolkningar är att mäta det som vi påstår att vi mäter 

(May 2001, s.59). Malterud (1998) menar: Att validera innebär att ifrågasätta kunskapens 

giltighet – vad är detta giltigt för och under vilka förutsättningar (Andersson 1994, s.94). 

Validering blir beroende av den hantverkskicklighet som utvecklas under undersökningen, 

med ständig kontroll, ifrågasättande och teoretisk tolkning av upptäckterna. Det innebär att 

forskaren bygger en kritisk syn på sin analys, tänker på en undersöknings innehåll och 

syftet före metoden alltså frågorna ”vad” och ”varför” besvaras före frågan ”hur” och 

slutligen krav på en teoretisk föreställning om vad som undersöks för att avgöra om en 

metod undersöker vad den avser att undersöka (Kvale 1997, s.218-221). Jag anser att 

studiens syfte genomsyrar intervjufrågorna och resultatet i undersökningen visar att mina 

intervjupersoner har förstått vad det var som studien ville undersöka och deras svar på 

frågorna betraktar jag som övertygande. Genom att ställa följdfrågor och upprepningar 

försäkrade jag mig om att jag förstått så rätt som möjligt. Jag tycker att den samlade 

kunskapen som studien kunde framställa med hjälp av föräldrarna är trovärdig.   

Reliabilitet  

Reliabilitet avser pålitlighet och att jag mäter det jag vill mäta på ett tillförlitligt sätt. 

Intervjupersonerna som viktigaste forskningens instrument har varit pålitliga och 

intervjuerna har genomförts på adekvata sätt. Det tekniska instrumentet, bandspelaren hade 

en bra och kvalitet på ljudet. Jag hade en förförståelse om mitt undersökningsområde då har 
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jag arbetat som personlig assistent med unga vuxna med flerfunktionshinder i flera år. Jag 

hade tidigare erfarenhet som intervjuare från en annan kvalitativ studie och har dessutom 

fått hjälp från min handledare. Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens 

(Ibid. s.213). Jag upplevde att intervjupersonerna gav ärliga svar vilket bidrar till studiens 

pålitlighet.      

Generaliserbarhet  

Den vetenskapliga kunskapen tillika vardagen ställer krav generaliserbarhet. Enligt den 

humanistiska synen är varje situation unik, varje fenomen har sin inre struktur och logik.    

Generaliseringens validitet beror på i vilken utsträckning som de jämförda egenskaperna är 

relevanta, vilket är beroende av hur rik, tät och solid beskrivningen av fallet är.   

Jag måste påpeka att validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i en positivistisk 

bemärkelse hör inte plats i denna uppsats som är en kvalitativ forskningsintervju. Det finns 

en mängd olika kunskapsformer och sanningar i mina IP:ers livsvärldar, medan begreppet 

validitet tyder på en bestämd gränslinje mellan sanning och osanning. Validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet används alltså i former som hör till intervjuforskning. Förståelsen av 

verifiering börjar i livsvärlden och vardagsspråket, där frågorna om tillförlitliga 

observationer, om generalisering från ett fall till ett annat, om giltiga argument är del av 

det vardagliga sociala samspelet (Ibid., s. 208-209). Det finns vissa fenomen i mina IP:ers 

livsvärldar som är jämförbar med resultatet av andra liknande studier. I den mån är min 

undersökning generaliserbar.  

TEORIER  
Föräldrar till unga vuxna personer med flerfunktionshinder utvecklar olika tekniker för att 

bemästra sin mödosamma situation. Med hjälp av copingstrategier försöker studien att 

bättre förstå problematiken. Waldemar & Marullos Funktionsnedsättning – stress – coping 

–modell används för att beskriva faktorer i den faktiska anpassningen till situationen. 

Seideman & Kleines förälraskap i omvandling är modellen som kommer att användas för 

att beskriva föräldraskapets omvandling när föräldrarna får besked om barnets diagnos. 

Thorséns teori förklarar olika typer av makt och Foucaults maktteori klarlägger maktens 

natur och maktrelationer.  

Copingstrategier  
Coping betyder att bemästra större eller mindre problem eller stressorer i tillvaron. Det 

betyder beteendemässiga eller kognitiva reaktioner på stress och allvarliga påfrestningar 
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som syftar till att ändra den påfrestande situationen samt att hålla stressen under kontroll, 

förbereda sig på den eller förebygga den (Tornstam 2001, s.223). Vilken förmåga vi har att 

klara detta eller ej beror på sociala eller individuella faktorer som bygger upp vårt försvar. 

Det finns två copingstrategier som är mer framträdande och delar människor sätt att tänka 

kring problem och stressiga situationer. Den första är aktiv copingstrategi som innebär att 

individen försöker aktivt förändra det som känns jobbigt eller stressande. Den andra är 

passiv coping som är en motsats till aktiv coping. Passiv coping innebär att den enskilde 

intar ett passivt förhållningssätt till tillvaron med alla dessa krav på hur man ska vara och 

bete sig mm. Om en sådan människa drabbas av något problem så tänker denne att det 

alltid finns någon som har det värre än en själv och även en tro på att problemet kommer att 

lösa sig av sig självt (Ibid. s.224-225). Det finns flera sätt att bemästra situationer än dessa 

två och en sådan är antecipatorisk coping som innebär att individen ställer in sig i förväg 

på vad som kan tänkas hända och vilka konsekvenser en sådan eventuell händelse skulle 

kunna få för individen och är därmed bättre rustad eftersom individen är väl förberedd och 

slipper överrasknings – momentet (Ibid. s.232). Locus of controll är också en copingstrategi 

som bygger helt enkelt att individen känner att han har kontroll över tillvaron och olika 

situationer som uppstår. Människor som har ett stort kontrollbehov för att kunna bemästra 

situationer faller ofta djupt när de tappar kontrollen (Ibid. s.226). Genom att applicera 

copingstrategier som teori kan man få en bättre helhetssyn på hur föräldrar hanterar 

situationen.  

Funktionsnedsättning – stress – coping –modell 
Waldemar & Marullos Funktionsnedsättning – stress – coping –modell används för att 

beskriva faktorer i den faktiska anpassningen till situationen, dvs. konsekvenserna av att ha 

fått ett barn med funktionshinder. Modellen visar hur riskfaktorer parallellt i tre plan 

nämligen - mental, fysisk och social och hur dessa påverkar föräldrarnas 

anpassningsprocess när de får ett barn med funktionshinder. I det mentala planet börjar 

processen via barnets diagnos och hennes funktionsnedsättningar, i nästa process får 

föräldrarna ta itu med den praktiska vårdtyngden t ex hygien, matning och kommunikation. 

Modellen visar även att få ett barn med funktionshinder kan leda till psykosocialstress och 

handikapprelaterade problem. Samma modell visualiserar de personliga faktorer t ex 

kompetens, motivation och problemlösningsförmåga och sociala/ekologiska faktorer som 

familjemiljö, äktenskapliga relationer och socialt stöd vilka leder till olika typer av 

 
 

16 



copingstrategier. Dessa faktorer och copingstrategier anses som återhämtande faktorer 

(Möller & Nyman 2003, s.155, se bilaga III). 

Föräldraskap i omvandling 
Seideman & Kleines förälraskap i omvandling är modellen som kommer att användas för 

att beskriva föräldraskapets omvandling när föräldrarna får besked om barnets diagnos. 

Modellen rubricerar faktorer som påverkar föräldrarnas omvandlingsprocess. Det handlar 

om två huvudprocesser; 1) Ingångsprocesser, 2) utförarprocesser. Ingångsprocessen startas 

då föräldrarna får diagnosen och lär sig hur informationen om barnets sjukdom hanteras 

och vidare hur denna kunskap förmedlas till familj, vänner och samhällets företrädare 

Utförarprocesser består av tre processer: I) Realitetens processer som leder till en 

konstruktion av verklighetens irrsprång, II) Kontextuella processer vilka innebär 

omgivningens stressor och omgivningens stöd som försvårar respektive underlättar 

vardagen, III) Opererande processer dvs. sätt att tänka, kronisk sorg och handlingar. Alla 

utförarprocesser påverkar kontinuerligt varandra vilka resulterar till omvandling av 

föräldraskapet (Möller & Nyman, s.156-157, se bilaga IV). 

Makttyper 
Det finns fyra olika typer av makt som utövas av en som hjälper i förhållande till de 

människor som är beroende av hennes hjälp (Thorsén 1997, s.120-122) 

1. Fysisk makt är dels av kompensatoriskt slag därför att den beroende behöver 

hjälparens styrka, dels repressivt slag då hjälparen är fysisk överlägsen och kan i 

princip hota den andre med sin fysiska överlägsenhet.  

2. Kunskapsmakt har hjälparen när hon har för den beroende viktig kunskap. Hon kan 

antigen välja att informera om vad hon vet om ett visst förhållande eller också låta 

den andre leva i okunnighet, alternativt själv ta reda på viktiga fakta.  

3. Färdighetsmakt har hjälparen när hon har förmågor eller färdigheter som den 

beroende saknar. Antingen försöker hon lära den beroende sina förmågor eller 

också håller hon kvar den beroende i sin okunnighet. 

4. Ideologisk makt har hjälparen då hon tillåts rätt att gå in och tolka existentiella 

frågor. (Se bilaga VI).   
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Maktbegrepp 

Max Webers definition av makt är följande: Möjligheten att få igenom sin vilja i en social 

relation, också vid motstånd, oavsett vad denna möjlighet beror på (Weber 1921, 1983, 

s.37-38).  

Foucaults föreställning om maktens natur: ”Att makt inte är någonting som förvärvas, 

fråntas eller delas, någonting som man behåller eller låter sig gå ur händerna; makt utövas 

från oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer” I en första 

bestämning är en maktrelation ett styrkeförhållande- ett styrkeförhållande mellan en 

människa och en annan, eller mellan en grupp och en annan. Maktrelationerna är ”inga 

entydiga relationer, utan definierar otaliga konfrontationspunkter och oroshärdar, i vilka 

konflikter, kamp och åtminstone tillfälliga omkastningar av styrkeförhållanden hotar”. 

Maktbegreppet är ett verktyg för att dechiffrera maktrelationernas materiellt. Det spelar 

ingen roll om styrkeförhållandena är omstridda eller latenta, namnlösa eller välkända, 

jämna eller ojämna, isolerade eller sammanflätande; syftet är att beskriva var och en av 

maktrelationerna i sin egen rätt men även att beskriva deras förbindelse med varandra, och 

med andra ord blottlägga den nät som maktrelationerna bildar, genom att det mellan varje 

punkt i samhällskroppen löper maktrelationer, mellan en man och en kvinna, inom en 

familj, mellan en lärare och hans/hennes elev, mellan den som vet och de som inte vet. 

Makten sönderfaller i många olika och överkorsande men ändå strikt asymmetriska 

relationer. Dessutom måste den uppfattas dynamiskt. Lika lite som makten är någons 

egenskap eller egendom är den ett stabilt styrkeförhållande som från tid till annan befästas. 

Foucault lägger tonvikten vid makt som ständigt verksamma och ständigt föränderliga 

styrkeförhållande. Makten är hela tiden i omlopp, är aldrig helt på en sida och sätts alltid på 

spel (Hörnqvist 1996, s.28-30). Foucault menar att en maktrelation aldrig någonsin är 

passiv eller latent. Överallt där makten finns utövas den […] Det förhållande som råder i 

maktens innersta är den ständiga kampens och inte tillägnelsens. (Ibid.: 32-36) 

Maktens produktivitet 

Foucault anser att den viktigaste formen av maktutövning i det moderna samhället är 

teknisk-positiv. Det är nödvändigt att utveckla en tolkningsram och förstå hur 

maktutövningen kan vara positiv – och inte enbart negativ – i fråga om effekterna som den 

åstadkommer och teknisk – i motsats till juridisk – vad beträffar sättet på vilket den är 

organiserad och hanterar konflikter. Den teknisk-positiva maktutövningen producerar, 

riktar och koordinerar individens och gruppens handlingar samt hanterar konflikter, så att 
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exploaterbara prestationer genereras på samma gång som styrkeförhållandet förstärks och 

motståndet försvagas i de sociala sammanhang där maktteknikerna tillämpas. Det mest 

påfallande grunddraget är att maktutövningen är produktiv – att den ”genomtränger 

kroppen, producerar saker, förorsakar lust, frambringar vetande och producerar diskurser”. 

Lika viktigt är att den är organiserad, och därigenom organiserar den grupp av människor 

som utsätts för maktutövningen, på ett sådant sätt att konflikterna som trots allt och 

oundvikligen uppstår utkämpas och leder till scenförändringar, blir möjliga att hantera 

inom ramen för den rådande ordningen och allra helst befäster den. Genom att kombinera 

båda dessa aspekter är de makttekniker som visat sig ovärderliga, de som varken har med 

lagar eller repression att göra. (Hörnqvist 1996, s.177-179) 

RESULTAT 
Resultatet framställs genom att redogöra för elva olika teman. Varje tema presenteras 

separat där intervjupersonerna, alltså föräldrarna med sina egna ord; genom citat, delar med 

sig sina kunskaper, emotionella upplevelser och erfarenheter. Föräldrarna är alla 50 år 

gamla eller äldre. Alla bor i villor i samma kommun och område och har en svensketnisk 

bakgrund.  

Familjesituation 
Ungdomarna är alla i tjugoårsåldern, närmare bestämt mellan 21-24 år gamla. Alla bor 

hemma hos sin/sina respektive förälder/föräldrar. Hälften av föräldrarna bor tillsammans 

med varandra förutom i två fall. I det första fallet är mamman är frånskild från den 

biologiska pappan till barnet och är numera omgift och i det andra fallet är mamman 

ensamstående. Alla ungdomar, utom en, har en eller flera yngre syskon som bor 

tillsammans med dem i samma bostad. Alla far- och morföräldrarna är antigen avlidna eller 

väldigt gamla. En eller flera av far- och morföräldrarna hade inledningsvis en betydande 

stödroll för föräldrarna i tre av fallen. 
 
Morfar pratade, ställde frågor och berättade saker och man kunde se på (X) hur glad han blev att 
morfar ringde och att han, han lyste upp med hela ansiktet och han kom med sina ljud och svarade 
liksom […], Kanske inte så mycket med direkt att någon såg till honom, kanske mer runt omkring med 
andra saker.  
 

I två fall hade detta varit den enda möjliga avlösningen som föräldrarna fick när deras barn 

var små. ”Ja, när de var yngre var det ju, det enda avlösning av, det var utav hennes farfar 

och farmor,  […] Varannan helg nästan, så det var som ett korttids boende. Vi hade en 

avlastning i och med att han var hos dem.” 
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Släktingar och närstående har mer eller mindre varit med i bilden från början, när barnen 

föddes, men de har egentligen inte kunnat sträcka en hjälpande hand mot föräldrarna vad 

beträffar omsorgen av dessa barn med flerfunktionshinder.  

Barnets födelse  
Alla mammor betraktade den tiden de väntade barn som en tid av glädje. För en av de 

intervjuade gick det ganska lätt att föda barnet men de resterande ser på förlossningen som 

en traumatisk händelse. En kamp om liv eller död; både för dem och för deras barn. Alla 

dessa mammor anser till skillnad mot sina respektive läkare att de skulle ha blivit 

kejsarsnittade i tid. ”Han föddes efter 36 timmar, med kejsarsnitt. Sen kommer jag inte ihåg 

mer. Jag var själv så omtöcknat.”  Hon har berättat efter intervjun i ett telefonsamtal att 

barnmorskan under tiden upprepade gånger bad läkaren att kejsarsnitta henne men hon 

vägrade och beordrade att de avvaktade, vilket med stor sannolikhet orsakade syrebrist för 

barnet och medförde funktionshinder för sonen. En mamma berättar att hon väntade efter 

tredje igångsättningsförsöket i veckan 39 till veckan 43 då kom hon igång utav sig själv. 

Först då fick hon enligt henne ett katastrof kejsarsnitt. Jag kunde inte röra ett finger, fast 

jag var alltså inte alls sövd ännu men jag var paralyserad. Nästa mamma berättade att 

hennes barn fick svår syrebrist när han var född. Barnmorskan påstod senare att de var 

oroliga just för det, men överläkaren övervägde aldrig kejsarsnittet fast han var ansvarig 

under hela förlossningen. 

Bristande information från sjukvårdspersonalen och alltför liten kunskap om barnets 

sjukdom då barnet föddes gör sig gällande för alla mina intervjupersoner. En av de får för 

första gången efter fyra månaden besked av en läkare på barnavårdcentralen att hennes barn 

har hjärnskador. En annan frågar själv läkaren efter 3-4 månader om barnets sjukdom rör 

sig om CP-skada och får jakande svar av doktorn. En mamma vet fortfarande efter 24 år 

inte anledningen till barnets funktionshinder. Sju och ett halvt år efter födelsen satte 

läkarna en felaktig diagnos på barnet och varskodde föräldrarna att deras barn hade bara 

några få år kvar att leva. Än i dag har de inte ändrat denna felaktiga diagnos. I ett fall hade 

intervjupersonen inte förstått vad syrebrist vid förlossningen kunde ha för konsekvenser 

och det var ingen som direkt sa någonting till henne heller.  

 

I fråga om omgivningens stress, stöd och deras ställning samt eventuella ändringar i 

samband med barnets födelse tycker bara en IP att omgivningen och deras hållning inte har 

förändrats alls. Övriga familjer, p.g.a. den alltomfattande omsorgen av barnen, orkade inte 
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som förr och hade svårt med att ha ett socialt liv som tidigare och därför har de missat 

kontakt med en del av sina vänner. Att de har försvunnit. Att de tyckte att det varit för 

jobbigt och tyckt att det är, fult att vara tillsammans med någon som är handikappad, jag 

vet inte. Jobbigt att se och lite att tai till sig och det är bättre att de inte höra av sig. 

De som har fortfarande kontakt med intervjupersonerna är stödjande men de är inte lika 

mycket engagerade som i början. Vännerna har främst hjälpt familjerna med de praktiska 

sakerna; dock aldrig med själva omsorgen av barnet. I kontakt med andra människor tycker 

dessa föräldrar att det är ganska besvärligt när de inte förstår vidden av deras problem och 

har därför med tiden de sökt sig till föräldrar till andra svårt funktionshindrade barn och 

tycker att endast de som är i samma situation kan förstå. I början när det inte syntes på 

barnen hur omfattande deras funktionshinder var, kunde det uppstå påfrestande situationer 

för föräldrarna.  

 
De hade ingen aning om att hon var så gravt handikappad för hon såg ut som en vanlig babys. 
För att hon hängde lite. Då kunde man se i deras ögon; vad gör den här mamman?  Hur 
behandlar hon det där barnet och sådär va? Och det är lite jobbigt eftersom det är inte så himla 
tydligt. När de är så där små, då är det inte så tydligt för omvärlden att det här rör sig om ett 
väldigt gravt handikappad barn. 
  
För att i början visste man ju inte när folk frågade: ”Ja, hur är det med barnet nu då?” Då 
visste jag aldrig om de undrade om han var förkyld eller om han hade lärt sig att gå, alltså det 
var så svårt att veta hur mycket har folk förstått av det här med att det var ett bestående 
funktionshinder, så dem, om jag sa då ju han mår riktigt bra nu. Oh, va skönt att det har gått 
över. (Hon ler), ja… 

 Bemötande  
En IP tycker att sjukvårdspersonalen inte har tagit henne på allvar för hon var 

förstagångsmamma:  

 
Ja, han var nog tre och en halv månad. Hum, det är det som jag känner fortfarande besviken på, 
på läkarna och vården att de inte lyssnat på mig då från början. Just för att han har så kraftig 
epilepsi så känner jag att hade de undersökt honom från början när man sa till de att jag kände 
någonting var fel kanske man kunde sätta in medicin tidigare innan det blev så pass allvarlig 
som det blev, för då var det att han svävade mellan liv och död och vi inte visste om han skulle 
klara sig och låg han i respirator i 14 dagar. Men de gjorde ju allt för att han skulle klara sig 
och det gjorde han då. Ett starkt hjärta, så att man inte heller vet riktigt vilka skador det gav att 
han låg och krampade så länge. 
  

Resten av mammorna tycker att de skulle ha blivit kejsarsnittade men ändå fick de inte det 

av sjukvårdspersonalen, alltså någon överensstämmande operation för deras del uteblev. 

”Inte förrän efteråt så fick vi klart för oss att vi borde ha agerat på ett annat sätt. Vi skulle 

ha krävt att få kejsarsnitt, då hade inte det här behövt hända.” Enligt en annan IP ville 

sjukhuset dra ner på operationskostnader på den tiden och därför tror hon att läkaren 
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vägrade kejsarsnitta henne. Sjukhusledningen hade inga vettiga förklaringar varför de inte 

har opererat henne. Hon riktar en stor kritik mot detta bemötande:     
 

Ett faktum på Huddinge var att gynekologers fruar blev snittade i otroligt hög utsträckning och 
det var negativt. Den där statistiken hade precis publicerats. […] ,Och min tro är absolut att de 
försökte få ner sitt snitt statistik. […] Jag tror att hela bedömningen hade blivit annorlunda, om 
jag inte hade haft den gynekologen till sambo. Så illa är det.” 
 

I övrigt tycker mina informanter att vårdpersonalen numera är bättre på att lyssna än för 20-

25 år sedan. Numera har de inga invändningar angående deras bemötande.         

Ett normalt liv    
Samtliga föräldrar tycker att deras barn inte lever ett normalt liv. En IP som i sitt försök för 

att definiera ”ett normalt liv”, kommer till slutsatsen att det som är mest förekommande för 

människor är normalt, lägger stor vikt i människans val och tycker att det inte är normalt att 

som en vuxen människa behöva hjälp med allting. En ung människa som är 22-23 år ska 

kunna göra och välja och, och, och leva sitt liv. En annan tycker att barnet inte lever ett 

normalt liv men ett liv med kvalitet, klara sig själv, man kan äta, man kan sköta sin hygien, 

man kan göra karriär, man kan gifta sig, man kan…, det är väl ett normalt liv. Nästa IP:s 

grundsyn på ett normalt liv vilar på självbestämmande och bra kommunikation med andra 

människor, Ja, man kan göra det man vill och kämpar för det. Tala om vad man tycker och 

tänker. En av mammornas krav på ett normalt liv är att ungdomen någorlunda få bestämma 

över sig själv, klara av vardagliga rutiner och att ha möjlighet att styra över sitt eget liv. 

Alltså det är oerhört frustrerande ALLTID bara vänta på att någon annan ska behaga göra 

någonting för en och vara så hänvisad till att andra människor SER vad man behöver.  

Tillkomsten av LSS-lagen 
Tillkomsten av LSS-lagens gemensamma påverkan i mina informanters liv är att de har 

blivit anställda som personliga assistenter till sina egna barn och får betalt åtminstone för 

en del av insatserna, som de i alla fall tillför sina egna barn. De uppskattar lagen och tycker 

att den på många sätt har varit positivt för deras livsföring.  Föräldrarna berättar emellertid 

om en ständig strid med myndigheterna för att kunna få eller behålla LSS-insatserna. De 

blir ofta tvungna att själva överklaga kommunens eller försäkringskassans beslut och vara 

oroliga i väntan på de långa juridiska processerna. En IP berättar: Då överklagar 

försäkringskassan länsrättens beslut så får du gå vidare till kammarrätten. Först när det 

vänder  i kammarrätten då tar försäkringskassan upp det och det har de tagit som en regel 

alltså, de prövar alla sådana här olika saker genom rättsväsende och det är jätte jobbig”. 
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De känner att de måste hela tiden vara starka in för sociala myndigheterna: Men det är klart 

man får ofta slås för de insatser som finns. Om man själv inte orkade, om man inte är 

tillräcklig verbal, eller om man inte kan skriva ansökningar och överklaganden och sånt, 

då får man inte det man har rätt till. Dessa föräldrar har identiska problem och påtalande 

beträffande myndigheternas förfaringssätt.  

 
Att man beviljar sen man helt plötsligt tog de tillbaka hälften av de där timmarna. Men sen när 
man har agerat själv och skrivit brev och överklagat så har man fått tillbaka timmarna men inte 
alla som har fått det. Men, man känner liksom att man måste ju vara stark och man måste orka 
protestera och skriva och agera, då kan man faktiskt vinna lite. 
 

Mina informanter tycker att kommunens nedskärningar har försämrat de kommunala 

insatserna avsevärt. Numera får de avslag för allt ifrån kolloverksamhet till praktiska 

redskap såsom rullstolar, tippbrädor osv. Dessa ting var lättare att få innan 

nedskärningarna.  ”Sjukgymnastinsatsen” har dragits ned från två gånger i veckan till 

nästan en gång per kvartal.   

En IP avviker från de andra informanterna eftersom hon inte ville nyttja alltomfattande 

LSS-insatser och valde av personliga skäl att enbart ansöka dagligverksamhet och några 

timmar personlig assistans i sin bostad för sonen.  

Syskon och andra familjemedlemmar       
Föräldrarna får ta på sig ett dygnetruntarbete när deras barn uppehåller sig hemma utan 

personlig assistans. Det handlar om att väcka, tvätta, mata, hjälpa till med övre- och nedre 

hygien, duschning, massage, promenad, läsa böcker, leka, prata, lyssna på musik… De 

måste naturligtvis sköta sina triviala sysslor och ta hand om resten av familjmedlemmar. 

Syskonen brukar hjälpa till i omsorgen. Deras insatser skiljer sig från varandra ganska 

påtagligt. Det rör sig om att ta emot henne/honom från färdtjänsten, hjälpa till med att lyfta 

och förflytta till på toastolen eller bara hämta ett plagg eller en blöja när det behövs. 

Syskonen tar sina insatser som naturliga men när de hamnar i tonåren kan föräldrarna 

märka att de tycker att det är besvärligt att behöva hjälpa sitt syskon hela tiden.  
 

Men nu när han har blivit tonåring så kan man väl märka att han tycker att det är lite jobbigt 
det här att behöva komma och hjälpa till att lyfta honom på toaletten, […] att hon tycker att det 
är lite kul att folk är lite intresserade. […] Men alltså den andra tycker att det är bara pinsamt. 

 

I ett fall hade ungdomen inga hemmavarande syskon och i ett annat fall behövde syskonen 

inte att ta något ansvar alls.  
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Det är en gemensam känsla som mammorna delar med varandra när man ställer frågan om 

de lyckats med att hantera andra familj medlemmars behov på ett rättvist sätt; alltså att se 

huruvida de har skuldkänslor.  
 

Det är som mamma har man ju alltid skuldkänsla för att man känner att man kanske inte är 
tillräckligt. Man kan alltid göra mera. Det har väl man kanske till alla barn, speciellt för 
honom. Man har ju dåligt samvete om man inte tar hand om honom själv menar jag. 
 

De ger intryck att de inte känner sig tillräckliga vare sig till den flerfunktionshindrade 

barnet eller till andra syskonen. Mammorna känner en ständig påfrestning, eftersom när 

barnet är hemma, har mamman inte tid med andra syskonen och detta leder till 

skuldkänslor och när barnet bor på korttidsboendet får mamman skuldkänslor för att hon 

inte förmår klara av att ta hand om barnet på egen hand. Alla mammor väljer att ägna all 

sin tid åt det flerfunktionshindrade barnet. ”Det går inte, det är precis som med  

småbarnet. Precis som spädbarnet, måste gå i första hand. Precis så är det, med det 

handikappade barnet.”  Så länge barnet är hemma och vaken har syskonen ingen chans att 

vinna mammans uppmärksamhet. Två mammor avviker då de inte har några andra barn 

hemma.  

Personliga assistenter  
Intervjupersonerna svarar ganska olika på hur de behärskar situationen när deras hem 

förvandlas till personliga assistenters arbetsplats. En IP har en restriktiv inställning till 

fenomenet. Hon har inte släppt in så många personliga assistenter i sitt hem eftersom hon 

tycker att det varken fungerar med deras bostadsform eller med alla människor. Av den 

anledningen störs hennes familjeliv om personliga assistenter jobbar hemma hos dem. Det 

är bara några få som kommer och de är som familjmedlemmar. De är engagerade i hennes 

liv och är kända för hennes barn. Samtidigt som en annan IP är tacksam för att det finns 

personliga assistenter som arbetar nattetid så att hon och hennes man kan få sova, känner 

att de är väldigt beskuren när det gäller privatlivet. Föräldern tyckte att de alltid måste 

tänka alltid på vad de gör och de måste alltid ha det städat när assistenter kommer till dem. 

Hon tyckte att det var svårt med att veta var gränsen går när hon pratar med personliga 

assistenter, då kan de uppleva det att hon skvallrat. Trots assistenternas tystnadsplikt är det 

lätt att de saker som de pratar om komma ut, menade hon.  
 

Ibland tycker vi att vi är fångar i eget sovrum. (Hon ler) vi har assistenter som sitter ut i 
vardagsrummet på natten och det känns som att man helst vill inte gå ut och störa dem (Hon 
skrattar), så att det ju inte så mycket privat liv längre. 
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Nästa IP anser att det är både positivt och negativt. Det positiva med att ha personlig 

assistens hemma är att hennes barn får vara i sitt hem, men det negativa är att hon inte har 

något integritet i sitt eget hem. Till skillnad mot föregående IP tycker hon inte att hon 

måste ha det städat hemma när assistenterna kommer eftersom de ser hur hon har det. Hon 

tycker att det ganska svårt att vara social och trevlig mot personliga assistenter ibland när 

hon själv är mycket trött och kommer hem och vill vara ifred. ”Ibland känner jag när jag 

åker från jobbet att; ‘Nu är den assistenten som jobbar, ja, då får jag liksom …, Gud vad 

jobbigt att komma hem’.” (Hon ler).” En annan mamma menar att det inte är något 

problem alls för hennes del av den orsaken att bara en enda personlig assistent kommer till 

deras hem och henne känner de sedan tidigare.  

 

Beträffande personliga assistenters acceptans från resten av familjmedlemmar tycker en IP 

att syskonen tycker att det är godtagbart i den omfattning som de har haft det nu, men om 

det skulle bli mer så de kommer att stanna i sina rum och att det inte blir deras hem i så fall. 

Hon poängterar att de därför måste ta hand om ungdomen själva. Så att man kan ha ett rätt 

så normalt familjeliv som möjligt. En annan IP tycker att syskonet är van vid personliga 

assistenter men tycker samtidigt att det är besvärligt och därför går han till sitt rum och 

försöker bara vara där. O andra sida tyckte syskonet att det är tryggt att stanna hemma när 

personliga assistenters arbetar och han undgår att följa med mamman och sova borta om 

han inte känner för det. Min nästa IP tycker att alla familjemedlemmar tycker mycket om 

personliga assistenter. När det gäller relation med personliga assistenter resonerar en IP så 

här: I den  största utsträckningen så fungerar den bra, är det inte hundra då, då kommer 

hon inte tillbaka. Nästa IP tycker att assistenterna tar åt sig av saker som hon säger fast hon 

inte hade menat något illa. En förälder upplevde sin relation med assistenterna tryggt. Hon 

litar på dem och har bra relation med dem. Sista IP erfar sin relation med assistenten som 

vänskapligt.  

 

Ingen förälder har problem med personliga assistenters professionellitet när det gäller 

ungdomarnas integritet. En IP kom ihåg och berättade följande incident: 

 
Jamen, integritet, då tänker jag på när jag var på besök i skolan vid något tillfälle för flera år 
sen då och satt med (X) inne på toaletten, i badrummet, jag satt där med honom och så 
öppnades dörren stup i ett och ett ass…, någon av de andras assistenter sa: ”Det är bara jag”, 
och kom i för att hämta någonting, det är bara jag och så kanske hämta blöjor eller salva eller 
någonting sån här, med det får man definitivt inte göra när någon sitter på toaletten, då ska det 
vara stängd dörr och privat, men de tyckte Ah…, det är bara jag. Men sånt händer inte hemma 
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därför att där är det ju bara vi, men personalen i skolan tyckte att vem som helst kunde komma 
in när som helst, och bara öppna dörren. 

Makt 
I fråga om hur föräldrar hanterar att vara sitt barns röst tycker en IP att hon är för snabb och 

lite för dominant och därför inte alltid väntar på att hennes barn tydligare framförar så 

mycket hon kan om vad hon vill. Hon kritiserar även sig själv för att samtidigt som hon vill 

att alla andra bemöter hennes barn som en 23-åring, är hon för mamman fortfarande lite av 

det lilla barnet. En förälder tycker att det är mycket svårt att vara sitt barns röst eftersom 

kommunikationen med honom är rätt så begränsad. Hon menar att jämnåriga personliga 

assistenter kanske kan komma på bättre idéer på vad han vill göra. En mamma säger att hon 

vill alla bemöter hennes barn som en 24-åring medan han i hennes ögon är som ett 

spädbarn eftersom han inte klarar mer än ett sådant och behöver liknande vård och omsorg. 

Min sista IP till skillnad mot de övriga föräldrarna grubblar inte så mycket över det och gör 

det vanemässigt. 

 

Beträffande tolkning av barnets vilja berättar en IP att under de senaste fem-tio åren har 

någonting hänt. I svårtolkade situationer går det en blixt igenom hennes hjärna och   

därefter vet hon exakt vad som har hänt med hennes barn eller vad hon vill. Nästa anser att 

det är svårt eftersom hennes barn inte alltid ger tydliga signaler om vad han tycker. Hon 

berättar att hennes barn kan gå in i sig själv och strunta i omvärlden och det är mycket svårt 

att veta och tolka honom ibland. Hon talar om att hon går efter sina känslor för att tolka 

honom. Hon beskriver att det är jobbigt när personliga assistenter tolkar honom på ett annat 

sätt än vad hon gör. En IP vet inte riktigt heller om hon gör rätt eller fel. Hon säger att hon 

går omkring och tror och hoppas att hennes gissningar är korrekta. Hon tycker också att det 

är väldigt svårt med tolkningen.  

Enligt en mamma krävs det mycket närhet till flerfunktionshindrade barn för att lära sig de 

små varianterna i deras uttryck om t ex något är fel eller om de inte tycker om någonting 

dvs. man kan se på dem efter ett tag om man har gjort rätt eller fel. En annan IP pratar om 

saker som hon vill veta och undersöka olika ljud som kommer från barnet för att försäkra 

sig att hon har gjort rätt. En informant omtalar även att om hon tycker att det hon ser och 

tycker, är det som hennes barn tycker, ändå försöker att ibland bita ihop och inse att kanske 

assistenternas tolkning kan vara bättre. En förälder säger att hon under 22 år har ansträngt 

sig för att förstå sig på sin son och tolka honom, men även hon tvivlar ibland. Men, Gud…, 

jag har inte gjort någonting än att tvivlat i 22 år (Hon ler), jag undrar jämt. 
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Föräldrarna har olika tankegångar när det gäller sättet de tänker på den makt de har i 

förhållande till sitt barn. En IP säger att hon har tänkt på sin makt i förhållande till sitt barn 

och att hon utövar den genom att bestämma över barnet. Hon säger att hon gör det 

eftersom, helt praktiskt, kan man inte fråga henne. Så att det är en apparat av Gudsnåde att 

få allting att gå ihop. Så alltså kan man inte ens ställa frågan om det är maktmissbruk eller 

vad man ska kalla det, kanske inte missbruk, men det är ett tvunget sätt att organisera 

hennes liv. Och det organiserar JAG. 

Annan IP tycker att det är mycket svårt att prata om makt av den orsaken att hon inte kan 

jämföra sitt barn med något annat barn. Föräldrarna menar att de inte ens kan ställa enkla 

frågor t ex vilken musik han gillar bäst. Jag kan inte säga att vi utövar makt på något sätt 

men det är klart att det gör vi, därför att det är vi som bestämmer. Vi försöker ju att göra 

det på ett sätt som vi tror är bra för honom, men vi kan aldrig veta säkert, om det är det 

bästa. 

En IP sade att hon vet att hon utövar makt och det tyckte hon var väldigt svårt, eftersom 

barnet inte kan protestera. Jag är van att ha makten för att kunna bestämma. Jag 

bestämmer över (X). Sen försöker jag ju, visst göra det som (X) vill och som jag känner att 

han behöver men det är ju ändå jag som har makten att besluta och göra saker och ting. 

Vad han ska göra och var han ska vara. 

Nästa IP tycker inte alls om att bestämma och besluta över sonens liv. Men jag kan säga 

såhär att han bestämmer till en väldigt stor del över vårat liv, särskilt över mitt, väldigt 

mycket, så han utövar ju sin makt i tysthet, absolut. 

 

Föräldrarna tillfrågades om de anser att personalen utövar någon form av makt i relation till 

deras barn. En IP litade på personalen och hon tyckte att de utövar den makt som hon 

delegerar till dem på rätt sätt men var ändå inte bekväm med maktbegreppet. Makt, makt 

har en så negativ klang.  Jag tycker att jag har fått mera en negativ klang lite granna 

motsats till demokrati, på något sätt att man har möjligheter att påverka. En mamma ansåg 

att personalen utövar en viss mängd makt, för en del assistenter, som tycker att det är, 

kanske jobbigt att hitta på saker, då kan de sitta. Och det tycker jag är en form 

maktutövning. Föräldrarna känner sig tvungna att delegera sin makt till personalen ändå. 

En IP tycker också att personalens makt över hennes barn kan vara enorm därför att hennes 

barn inte kan protestera på något sätt men hon känner att hon har förtroende för dem som 

arbetar med hennes barn och tycker inte att de överträder den. De har ju verkligen makt 
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över honom. Han kan inte protestera. Och de har även, ibland, kanske så att säga makt 

över mig. För jag kan ju säga vad jag tycker och så här ska (X) göra. Sen kanske det inte 

görs på det sättet för de tycker att: Vi gör sådär istället, och då gör de så.  En IP angav 

också att personalen på sitt sätt utövar makt. Men hon hade förtroende för dem som arbetar 

med hennes barn.  

Medbestämmande   
Anbelangande föräldrarnas resonemang om uppgiften att bevaka barnets integritet och 

självständighet uppgav en IP att man som förälder till ett barn med gravt funktionshinder 

inte ifrågasätter uppgiften. Hon skildrar förälders situation och säger att man blir som ett 

lejon för ett sådant barn som har så svårt att klara sig. Jag menar det är en sån otroligt 

kärlek, till det här barnet, så att det är…, och det ger så mycket tillbaka så att det blir en 

sån självklarhet, det är ingenting du tänker på, utan det är en självklarhet att du varnar om 

personens integritet. 

En IP tycker inte alls att det är svårt att ta på sig uppgiften. Ingenting att fundera så mycket 

över. Jag tror att jag känner mitt barn så väl, så jag vet hur han vill ha det, men det kanske 

är alldeles förmätet att tro att det är så. Men det är ju ändå vi som känner honom bäst. Vi 

har känt honom längst. 

Nästa IP:s resonemang är varit klart och tydligt. Det är en naturlig del för mig därför att 

jag är mamma. Ingen annan ska göra det. En mamma anmärker att hon inte tycker att det 

är trevligt att hon måste bevaka sitt barns integritet, men hon tycker att hon inte har något 

annat val därför hennes barn inte har utvecklats psykisk. Han är två eller tre år psykiskt. 

Jag menar han kommer inte längre alltså, han är inte vuxen. Att han väger 65 kg eller 66 

har inte med saken att göra. (Hon ler) 

 

I nästa steg ville jag veta på vilket sätt tar föräldrarna till barnets medbestämmande. En IP 

försöker att se situationen i ett sammanhang hon anser att man inte kan ta barnet isolerat 

från resten av familjen. Hon förklarade att om hon inte hade andra barn, hade hon inte 

behövd att göra så hårda kompromisser som hon har fått lov att göra. 

 
Men du måste se det i sammanhanget och då försöker man som människa göra det bästa av den 
totala summan som man bedömer det. Men det är helt klart så att många utav de här besluten 
inte har varit till (X) s fördel. Och de är inte lätta, de är de svåraste man har att göra, 
överhuvudtaget. De är jätte jobbiga. 
 

Några föräldrar är helt säkra på att allt de bestämmer stämmer överens med barnets vilja 

men de är öppna att lyssna på andras åsikter. 
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Assistenterna är ju i sonens ålder och de kan ju då se och höra saker som, som de då tycker att 
jamen det här skulle vara kul för honom och vara med på, sånt lyssnar vi naturligtvis på, så det 
javisst, det prövar vi. Men hela tiden om vi tror att det är rätt och verkar som om han skulle 
vilja. 
 

En mamma tycker att det är väldigt svårt att besluta för barnet. Hon berättar att hon går 

efter sin känsla och om känner på honom att beslutet inte fungerar då ändrar hon det 

beslutet. Jag menar mitt liv, lever jag genom honom. Det är han som styr mitt liv, kan man 

säga. Men jag gör ingenting som jag känner att han mår dåligt utav, utan det är ändå han 

som bestämmer och styr mitt liv.  En IP omtalar att hon aldrig är säker på att hennes beslut 

stämmer överens med barnets vilja.  
Ja, nej inte större saker kan jag ju aldrig vara säker för det går inte att fråga honom om större 
saker. Det enda gången som jag vet att vi är överens, det att om vi skulle gå på promenad eller 
om vi skulle gå på utflykt eller om vi ska åka på semester eller om jag ska läsa Alfons Åberg, då 
visar han mig så tydligt att han blir glad. Då vet jag att vi är överens. 

Framtiden  
Jag frågar vidare vad föräldrarna har för känslor vad det gäller barnets framtid. En IP 

känner oro och ängslan inför framtiden. Det finns inga av samhället avsatta medel, kanske 

säger jag i framtiden. Jag kan känna vindarna blåsa i det hållet och det känns …, jobbigt, 

tycker jag, för att jag vill att (X) ska ha ett rikt liv och ha de möjligheterna. Hon målar en 

dyster bild av framtiden, i den kunde man se enbart neddragningar och utlämnade svaga 

människor från samhällets sida. Det är ju aj, aj, usch, usch fy, för en stor del av Sveriges 

befolkning. För närvarande så är det mycket såna inslag i att du ska klara dig själv 

ungefär.  Nästa IP är rädd för den dag när hon inte är med längre. Hon trodde med hänsyn 

till barnets diagnos att han skulle dö före henne. Men det här är svåra frågor. Jätte svårt att 

tänka på, det är hela tiden så att vi bara har tagit en dag i taget. Hon kan inte se så mycket 

glädjemoment i framtiden men det hade absolut inte med landets ekonomi och kommunens 

nedskärningar att göra utan hur hon verkligen kan ordna ta till vara sonens intresse i 

framtiden när hon inte finns med.   

En mamma var orolig för att barnets hälsa skall försämras ännu mer. Hon funderade på   

hur länge hans kropp skulle orka med sjukdomen. Att han har ett bra liv nu, att han har det 

bra ett tag till men att tänka med honom som 50-60 åring det gör ont i hjärtat. Hon tycker 

att det är besvärligt att sonen ska flytta hemifrån och hon ville helst ha honom hos sig hela 

tiden. En annan IP tycker att det är så påfrestande att tänka på framtiden att hon inte ens vill 

tänka på det. Hon ser ingen ljus framtid utan bara en mörk sådan. Hon tycker att det är 
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hemskt att sonen skall bli tvungen att hamna på ett gruppboende. Det kan du tänka dig 

själv, varje gång kommer olika personer som ska gå med dig på toaletten, hur kul är det? 

Ingen av mina intervjupersoner har några långsiktiga planer för framtiden, bara ytterst 

kortsiktiga. Man har inte den tiden att planera och tänka längre fram. Det suger så mycket 

must att klara liksom en dag från den andra, så att liks om att, just de här långsiktiga. En 

mamma berättar att hon orkar bara på att planera för sonens nya bostad. Han har blivit 

sämre det sista året nu. Han har periodvis mått väldigt dåligt. Så därför blir väldigt mycket 

en dag i taget och inte tänker så mycket på framtiden, långt fram. Det vet man så lite om. 

Nästa mamma känner inte heller att hon ska planera för framtiden utan hon lever ett liv 

med här och nu och har inga långsiktiga planer. Min sista IP säger att hon bara får ångest 

när hon tänker på framtiden. Hon lever också en dag i sänder utan några planeringar för 

sonen bara den nya bostaden. 

Åsikter om intervjun 

En IP tycker att det är besvärligt att bli intervjuad, speciellt tycker hon att början av intervju 

var mödosammast.  
Jag kunde välja själv. Och så tänkte jag så här att, för det första måste man ibland göra saker 
även om man inte har lust och så tänkte jag kanske att det här är en bra grej. Jag tycker att det 
här är en bra grej som du har gjort, och då måste jag försöka, då ska jag också vara med och 
ställa upp. Det är lite så jag resonerade. 
 

En av mammorna tycker att frågorna är bra men hon tycker att det var betungande att tänka 

tillbaka. 

 
Det är alltid jobbigt att tänka på hur man har det. För jag menar att ofta det går dag för dag, 
bara löper på, man tänker inte så mycket. Det är som det är. Men sen när man tänker på allting 
så visst är det jätte jobbigt. Det kommer mycket negativt men även positiva saker men det är 
mycket som kommer fram, som ligger där, som man inte tänker på. Så det är alltid jobbigt, att ta 
fram saker. 
 

En IP tycker att det var svåra frågor med hur hennes inflytande och hennes makt över sin 

son som hon hade inte funderat över dem. Hon tycker att det har varit svåra frågor att svara 

på dock inte obehagliga sådana. Och slutligen tycker en annan IP att maktfrågorna har varit 

svåra. Men det är att man har makt. Men man vill inte tänka på den, på det viset riktigt. 

Man vill tänka på att man arbetar utifrån ett kärleksperspektiv, att man gör någonting som 

är bra för sitt barn. 

ANALYS   
Analysen presenteras i sex viktiga tema: copingstrategier, ett normalt liv, LSS-insatser, 

relation med personliga assistenter, självbestämmande, maktanalys.  

 
 

30 



Copingstrategier  
Alla föräldraparen har utvecklat aktiv copingstrategi för att bemästra sin situation utom en 

av dem som med tiden åstadkom passiv copingstrategi och efter ett tag gav upp och valde 

att fly från föräldraansvaret och lämnade sitt barn nästan för gott.  

 
Sista gången hon träffade sin pappa var, när hennes farmor fyllde nittio år, och det är två år 
sedan. Och innan dess så var det säkert fem år sedan, hon träffade sin pappa.  Och innan dess 
så var det säkert fem år sedan, hon träffade sin pappa.  
 

Den här personen kan vara ett bra exempel på dem individer som inte kan behärska 

frustrationen. Olika personer har olika hög frustrationstolerans och därmed tål olika 

mycket frustration utan att dessa symptom uppträder. För vissa individer räcker med 

en måttlig frustration för att olika symptom skall uppstå, medan andra individer klarar 

av ganska stor frustration utan att några symptom kommer till synes (Tornstam 1987, 

s.226-228, se bilaga V). Alla far- och morföräldrar har utvecklat aktiva 

copingstrategier genom att vara med och ta del i omsorgen av sitt barnbarn. Han var 

hos farmor och farfar varannan helg nästan, så det var som ett korttids boende. Vi 

hade en avlastning i och med att han var hos dem. De har fortsatt med sin hjälp så 

länge och så mycket de orkade. Och sen var morfar ute och gick med honom i stort 

sett varje helg så länge han orkade.   

På motsvarande sätt hade en del av vännerna och närstående agerat men inte mycket till 

omsorgen av barnen utan för det mesta hjälpt med till praktiska i hushållsgöromål utom i 

undantagsfall där en närstående tog aktiv roll även i omsorgen av den flerfunktionshindrade 

barnet.   

Anpassning  
En del vänner har utvecklat passiva copingstrategier och orkade inte stödja föräldrarna 

därmed försvann de för gott (Tornstam 2001, s.225). De orkade inte vara en positiv del av 

sociala/ekologiska faktorer som kunde bidra föräldrarnas anpassningsprocess (Möller & 

Nyman 2003, s.155). Ingen av mina IP:er fick någon bra information om barnets sjukdom 

eller någon diagnos i tid, vilket satte stopp för deras anpassningsprocess. Efter drygt tjugo 

år berättade mammorna bittert om dessa typer av erfarenheter som om de hade inträffat 

nyligen. Oavsett hur lång tid som förflutit sedan beskedet, kan föräldrarna rekapitulera 

precis vad som hände; vad läkarna sade och hur det kändes (Ibid. 2003, s.153-157). En 

mamma berättade att en läkare på BVC (barnavårdscentralen) som för första gången gav 

information om funktionshindret. ”Jag måste säga att ditt barn alltså har hjärnskador.” 

Där fick jag reda på det, då var hon fyra månader. Nästa mamma hade nästan samma 

 
 

31 



upplevelse: Efter flera månader, två-tre månader tror jag han var, när jag frågade: är det 

här en CP-skada? Ja, sa doktorn, det får man nog betrakta det som. En mamma som från 

början visste att det var något ovanligt med hennes barn och ändå hela tiden hade blivit 

ignorerad av sjukhuspersonalen och sade att det gick ett halvår före hon fick veta att barnet 

hade ett funktionshinder men en diagnos fick de aldrig. 

Funktionshinder leder naturligtvis till funktionell vårdtyngd för föräldrarna. I enlighet med 

Waldemar & Marullos modell fick föräldrarna vänja sig med besvärlig vård och 

mödosamma omsorgsinsatser (Möller & Nyman 2003, s.155). I två-tre månaders tid så 

bodde jag i dubbelsängen med honom för att han vid varje rörelse kräktes. Jag skedmatade 

honom och han låg bredvid mig och så fort jag gick upp eller skulle bära honom så bara 

kräktes han… Även andra föräldrar hade liknande erfarenheter vad det gäller 

matsituationer. Föräldrarna lär sig att ta itu med psykosocial stress, 

funktionshindersrelaterade problem, dagliga förtretelser och stora livshändelser(Möller & 

Nyman 2003, s.155). Exempelvis förlorade alla mina IP:er, utom en, merpart av sina 

vänner när de har fått ett barn med funktionshinder. En mamma som var ensamstående när 

barnet var små berättade att hennes liv blev klart begränsad vad det gäller umgänge med 

vänner och bekanta. Hon tyckte inte att det var praktiskt att bjuda hem folk och vara borta 

från de 2-2,5 timme för att kunna mata barnet. Det är vanligt förekommande att föräldrar 

inte orkar hålla kontakt med sina vänner i längden och till slut får de mycket mindre socialt 

liv än tidigare. Dessa människor har mest kontakt med föräldrar till andra svårt 

funktionshindrade barn vilka är i samma situation och således kan de förstå varandra på ett 

bättre sätt.  

Föräldrarnas stress kan yttra sig på olika sätt; genom fysiska och psykiska symptom såsom 

trötthet, smärtor, depression och ångest. Mödrarna tycks reagera kraftigast och visar fler 

tecken på depression och stress. Mödrarna tycks också uppleva mest stress i förhållande till 

föräldraskapet och för det personliga sociala nätverket. Mina IP: er försökte sedan barnets 

födelse att påverka situationerna och förändra de negativa konsekvenserna som uppstår till 

något bättre genom att använda sina optimala personliga faktorer och maximala sociala- 

och ekologiska faktorer (Ibid., s154-155). I förhållande till de samhälleliga insatserna som 

föräldrarna har mindre råd över utvecklade tre av de antecipatoriska coping (Tornstam 

2001, s.231-232) genom att tänka som en schackspelare och ställer sig i förväg in på vad 

som kan tänkas hända om kommunen drar in eller reducera barnens insatser och därmed 

försöker de vara välförberedda och undgå det så kallade överraskningsmomenten. Det är ju 

mer regel att kämpa mot myndigheterna än undantag. Det är sällan de kommer och 
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erbjuder att det här har vi att erbjuda dig, utan det är mer att man får ta reda på själv och 

få höra genom andra och så får man agera för att få det.  

En IP bemästrar sin situation mest genom Locus of control (Tornstam 2001, s.226), vilket 

betyder att hon bygger på att ha kontroll över tillvaron genom att ta på sig huvudparten av 

omsorgsansvaret och därför kommer ifrån överraskningar tack vare att hon inte söker en all 

hjälp från samhället utan försöker ta nästa hela bördan själv.   

Omvandling  
Beträffande mina informanter tog det allt ifrån tre månader upp till drygt ett år tills de 

överhuvudtaget fick något besked som tydde på att deras barn har ett allvarligt 

funktionshinder. Det innebär att de inte kunde börja sina ingångsprocesser i tid, vilket i sin 

tur orsakade fördröjning även på utförarprocessers begynnande. Den kontextuella 

processen hade varit för det mesta ganska smärtfri för föräldrarna, eftersom merparten av 

deras vänner och bekanta i deras omgivning hade varit stödjande. I de få fall som 

omgivningen visade oro, rädsla, skam och/eller stress har föräldrarna inte tagit det så hårt; 

kanske mest därför att de hade mycket nytt att lära och ännu mer att göra efter barnets 

födelse och således påverkades inte deras liv så drastiskt. I den opererande processen kunde 

alla föräldrar på ett väldigt bra sätt samla sina tankar och planera och genomföra praktiska 

åtgärder i den mån som tillpassade deras liv, alltså de lyckades hantera sina och barnets 

behov. Gemensamt för alla föräldrar har den kroniska sorgen över barnets lidande och dess 

utanförskap varit. Dels påverkar denna kroniska sorg föräldrarna som ett latent fenomen i 

deras livsföring, dels deras sätt att tänka och deras handlingar påverkar lika mycket deras 

tankebanor och gärningar (Möller & Nyman, s.156-157, Bilaga IV).  

I dessa operativa processer utvecklade mina intervjupersoner olika copingstrategier. I 

början kan spår av perceptuellt försvar ses i olika utsträckningar i föräldrarnas 

tillvägagångssätt. Det handlar om att styra den information som individen mottar, så att 

resultatet blir en bibehållen tillfredsställelse även när verkligheten försämras (Tornstam 

2001, s.244). Medvetet eller omedvetet valde några föräldrar ut en del information som 

kunde medföra störningar i deras subjektiva livstillfredsställelse baserad på en illusion av 

verkligheten. 

Sjukvårdspersonalens bemötande   
Alla mammorna, utom en som hade en vanlig förlossning, tycker att de borde ha fått 

kejsarsnittning i tid och känner sig därför offer för olika former av omdömeslöshet från 

sjukvårdspersonalens sida som lett till deras barn funktionshinder. Överläkaren undrade 
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varför det inte hade blivit kejsarsnitt, när det var hans ansvar. En IP berättade att av 

besparingsskäl vägrade läkaren att snitta henne då hennes förlossningsförlopp tog hela 36 

timmar. Under tiden bad barnmorskan upprepade gånger läkaren att kejsarsnitta, men hon 

vägrade och beordrade att de avvaktade, vilket med stor sannolikhet orsakade syrebrist för 

barnet och medförde funktionshinder för honom och som följd smärtor och bekymmer för 

mamman och resten av familjen. En annan mamma hade liknande erfarenhet: Det var 

professorn som tog det här beslutet, ”nej hon är för omogen och vi bara avvaktar tills hon 

kommer igång själv”. Han själv var i Saudi Arabien så att han aldrig sett mig. Har aldrig 

undersökt mig. Men det var hans ord som gällde. Även den fjärde mamman känner att 

läkarna svek henne och lyssnade inte tillräckligt till henne då hon i ganska tydigt stadium 

förstådd att det var något som inte stämde med barnet. Hon är fortfarande besviken på 

läkarna och vården därför att de inte lyssnade på henne från början då hennes barn svävade 

mellan liv och död och låg i respirator i fjorton dagar. Även sjukvårdspersonalens falska 

påstående som ger orimliga förhoppningar ledde till besvikelser t ex då en erfaren 

sjuksköterska säger att allt kommer att gå bra. Mina IP har än idag en form av passiv 

hållning mot sjukvårdspersonalen och har lärt sig att leva med dessa enorma besvikelser. 

En bidragande orsak till föräldrarnas kroniska sorg tycks komma från sjukvårdspersonalens 

bemötande när barnen föddes eftersom alla känner sig offer för läkarnas hänsynslöshet och 

nonchalant (Möller & Nyman, s.156-157). 

Ett normalt liv  
Föräldrarna använde sig av följande termer för att beskriva vad det var som krävs för att en 

ung vuxen person ha ett normalt liv: kunna leva sitt liv som andra, kunna välja, inget 

hjälpbehov, kommunikation, självbestämmande, således tyckte ingen av föräldrarna att 

deras barn lever ett normalt liv, däremot de tyckte att deras barn har ett bra och värdigt liv 

med kvalitet. Jag menar att det inte är normalt att du behöver som vuxen hjälp med allt. 

Du kan inte kalla det normalt. En mamma menar att: barnet lever ett gott liv med bra 

livskvalitet, men inte ett normalt liv. Likaså konstaterar tredje mamman: han lever ett bra 

liv med tanke på hans handikapp, men inte ett normalt liv som alla andra.  En mamma 

lägger stor vikt på autonomi: självständighet är höjdpunkten på ett normalt liv men sen 

finns det liksom olika grader och där står det min son på det lägsta grad. 

Sammanfattningsvis kan man påstå att mina IP: er integrerade sina barn i samhället i den 

mån som är möjligt genom att minimera funktionshinders negativa inverkan på deras 

levnadsförhållanden. Dessa individer arbetar eller går på dagliga verksamheter för att träffa 

 
 

34 



och vara tillsammans med sina jämnåriga. De semestrar på kolloverksamheter och festar på 

rullstoldansdiskot. De lever ett normalt liv fast med sina villkor och därmed uppnådde 

föräldrarna Nirjes mål då de gjorde tillgänglig för deras barn det vardagsmönster och 

vardagsvillkor som ligger så nära samhällets gängse som möjligt (Nirje 1969, s.181). 

LSS-insatser 
Föräldrarna tyckte överlag att tillkomsten av LSS-lagen enbart medförde positiva följder i 

deras livsföring och hade inga invändningar mot själva insatserna. Däremot kände de sig 

inte trygga med att kunna behålla dessa insatser i framtiden. Nedskärningarna i kommunen 

orsakade en del kännbara ändringar i insatserna till det sämre för deras barn. De IP som 

vars arbetsliv är helt beroende LSS-insatser för att kunna förvärvsarbeta berättar om 

utomordentliga bekymmer om insatserna helt eller delvis skulle plötsligen dras in. I sådana 

fall blir de tvungna att överklaga beslutet och igångsätta rättsliga långgående processer. 

Under tiden tills nytt beslut fattas av domstolen uteblir vederbörandes insatser vilket ibland 

paralyserar vardagen för föräldrarna.     

Relation med personliga assistenter 
Föräldrarna betraktar sina relationer till personliga assistenter dels som fungerande och bra 

men dels kan man se att fenomenet inte alltid är friktionsfritt, inte minst med tanke på 

övriga familjmedlemmars integritet. En mamma befarade att hennes tonåringar bara skulle 

stanna i sina rum om flera personliga assistenter kommer hem till dem. Hon tyckte att det 

skulle bli väldigt konstigt att deras hem blir arbetsplats till några och inte ett riktigt hem för 

familjen. Familjemedlemmarna har svårt att vänja sig med det faktum att personliga 

assistenters arbetsplats är deras egna hem, vilket leder till obekvämlikheter i deras 

vardagsliv. Jag har inte släppt in så många i mitt hem. Jag var tvungen till det när jag var 

jag ensamstående. Jag har haft hjälp då jag behövde göra någonting själv, men då var jag 

inte i regel hemma.  Samtidigt som de är tvungna att ha personliga assistenter hemma på 

nätterna för att de skulle kunna sova var det svårt med den väldigt begränsade privatsfären. 

Majoriteten av mina IP: er känner att det är påfrestande när personliga assistenter arbetar 

hemma hos dem eftersom de inte har någon integritet i sina egna hem. Familjerna har olika 

acceptansnivå och krav för att välkomna personliga assistenters insatser. Medan en mamma 

inte fann något negativt med personliga assistenter bara om hon hade en bra personkemi 

med dem, en annan tyckte att inte det fungerade om bostaden inte hade en del avsedda 

hjälpmedel för det flerfunktionshindrade barnet.  
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Självbestämmande 
Mina informatörer ägnar mesta delen av sin kraft på hur de på bästa sätt kan bevaka barnets 

rättigheter. De resonerade inte som forskarna brukar göra i termer som demokrati (SOU 2001- 

56 s.151) eller som lagmannen, brukar de inte ofta ord som inflytande och medbestämmande 

(LSS § 6), utan de bygger sin argumentation på den enorma kärleken som de känner för sitt 

barn vilket lider av flerfunktionshinder. Jag menar det är en sån otroligt kärlek till det här 

barnet, och det ger så mycket tillbaka så att det blir en sån självklarhet, det är ingenting du 

tänker på, utan det är en självklarhet att du värnar om personens integritet.  Så resonerar en 

annan mamma om barnets autonomi att hon inte gör någonting som hon känner att barnet mår 

dåligt av utan det är barnet som bestämmer och styr hennes liv. Nästa mamma menade att det 

inte var särskild svårt och absolut ingenting att fundera över sonens självbestämmande därför 

att hon vet hur hennes son vill ha det även om det låter alldeles förmätet. Andra föräldrar var 

inte så säkra eftersom barnen visar sällan tydliga tecken på hur de ville ha det speciellt när det 

gäller frågor som i stora grader påverkar deras liv. 

Maktsituation  
Med hänsyn till barnens hälsotillstånd och deras kognitiva förmågor kan föräldrarna och 

personal bruka alla fyra typer av makt som en hjälpare möjligen kan utöva till en individ som 

är beroende av hjälp, nämligen; fysisk makt, kunskapsmakt, färdighetsmakt och ideologisk 

makt (Thorsén 1997, s.120-122, Se Bilaga 3). Enligt Foucault är maktrelationen 

begreppsmässigt mellan mina intervjupersoner och deras barn ett styrkeförhållande som 

utövas i ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer. Foucault konstaterade att: Överallt 

där makten finns utövas den. Påståendet stämmer bra även i föräldrarnas relation till deras 

flerfunktionshindrade barn (Hörnqvist 1996, s.28-32). Hon kan inte välja när hon vill komma 

hem hit, jag bestämmer att hon ska vara 2 veckor här och 2 veckor där. Usch…, det finns hur 

många exempel som helst på rent vardagspraktiska detaljer som jag hela tiden naturligtvis 

använder min makt, säger en av mammorna. Nästa mamma ville inte använda makt 

begreppet i förhållande till sitt barn; Jag tror inte jag har tänkt ordet makt ens. Jag tycker 

den makt jag har den försöker jag att utöva mot myndigheterna.  En mamma berättade om 

sitt tvivel beträffande maktutövningen. Dels accepterade hon att hon hade makt över sonen 

och kunde göra precis som hon ville med honom av den orsaken att han inte kunde 

protestera, dels tyckte hon att det var betungande att hon gjorde som behagade henne.   

Föräldrarna har ett ansvar för att organisera barnets liv. Ett ansvar som ingen har tillfrågat 

dem att utföra utan något som sker per automatik i det svenska samhället. Med andra ord har 
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de inget annat val än att ta på sig ansvaret. Det känns ganska naturligt för dem att de 

regelmässigt tilldelas detta ansvar och ingen annan. Det är en hel del saker som måste 

planeras och samordnas runt personer med flerfunktionshinder för att det ska funka på ett bra 

sätt. Alla IP:n vet att de har makt över sina barn fast de tycker inte att det är bra att de 

bestämmer hela tiden över vederbörande. De känner sig tvungna att utöva sin makt dock på 

det sätt som de tror är bra för barnet.  
 
Det är klart att det svårt att man har den makten och jag tycker att det är oerhört tragiskt, men jag 
kanske inte tänker så mycket på det. Det är klart att jag bestämmer väldigt mycket över honom 
och vad han ska göra och inte men eftersom jag hela tiden försöker i den mån det är möjligt att 
utgå ifrån, vad jag tror att han skulle vilja, så känner jag inte att jag har den makten riktigt ändå. 

 

Tvivel och osäkerhet finns alltid med i bilden; Ibland kan man väl känna att man har 

bestämt fel. Man får lite ångest. Man får lite dåligt samvete att ha gjort inte rätt. De kan 

aldrig veta eller vara säkra på att det de bestämmer stämmer bra överens med barnens vilja 

av den enkla orsaken att barnen inte kan yttra sitt missnöje. Föräldrarna tyckte att det var 

svårt att uppskatta deras inflytande och makt över sina barn. De sade att maktfrågorna var 

svåra att svara på och de inte hade funderat över sina maktpositioner heller. De har inte 

förnekat sin makt men de ville tänka på att de arbetade utifrån ett kärleksperspektiv; att de 

gjorde någonting som var bra för sina barn. Det anmärkningsvärda elementet i föräldrarnas 

maktutövning är dess produktivitet. Det är tack vare deras maktutövning som det skapas en 

ordning där de flerfunktionshindrades liv organiseras och där tvisterna och de dagliga 

problemen i deras liv upplöses på ett värdigt sätt (Hörnqvist 1996, s.177-179).    

DISKUSSION  
Diskussionen uppdelas till tre delar: teoridiskussion, metoddiskussion och resultatdiskussion. 

Den sist nämnda har samma uppdelning som de teman som presenterades i analysen så jag 

går igenom en del av mina eftertankar och funderingar.  

Teoridiskussion  
Om ett barn som föds med flerfunktionshinder hamnar föräldrarna i en kris. Denna 

krissituation skiljer sig från andra sedvanliga kriser i den bemärkelse att föräldrar inte kan 

lägga det bakom sig utan de är tvungna att leva med dess negativa konsekvenser livet ut. 

Därför menar jag att copingstrategi lämpade sig bäst som teori. Teorierna om coping visar på 

hur föräldrarna bemästrar olika situationer. Föräldrar till personer med flerfunktionshinder 

har makt över sina barn. Studien försökte med hjälp av Thorsens teori undersöka denna 

situation. Vidare genom Foucaults teorier försökte jag förstå föräldrarnas makt och hur den 
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utövas och på vilket sätt den påverkar den flerfunktionshindrades livsföring. Det visade sig 

att föräldrarnas utsagor kunde knytas till dessa teorier och modeller och därmed kunde 

teorierna bidra till ett fördjupat perspektiv.  

Metoddiskussion  
Den kvalitativa metoden och de intervjuer jag använde mig av gav mig möjligheten att träffa 

föräldrarna, lyssna på deras livs berättelse och ta del av deras livsvärld på ett personligt plan 

då fick de öppna sig för mig och berätta även om de mest känslomässiga händelser som de 

hade varit med om i sina liv. Varje förälders upplevelser bidrog till en bättre förståelse av 

flerfunktionshinder som ett fenomen. Genom en kvantitativ undersökning ansåg jag inte haft 

bättre möjlighet till att fördjupa mig i fenomenet. Att vara personlig assistent och som jag 

arbeta med en av dessa ungdomar kan vara en nackdel eftersom det var ganska svårt att 

distansera sig på och i intervjuarerollen. Populationen i denna studie var på många avseende 

homogen, t ex bodde alla i samma kommun och hade liknande ekonomiska förutsättningar 

och etniska bakgrund. En mer blandad population kanske kunde ge bättre bild av det hela 

men risken var då att jag skulle få alltför varierande och ojämförbara svar på mina frågor. 

Med hänsyn till uppsatsens omfattning valde jag att göra fyra intervjuer i en homogen grupp. 

Det skulle säkert ha varit möjligt att formulera bättre frågor till föräldrarna men de själva 

tyckte inte att något väsentligt område var orört.   

Resultatdiskussion  

Copingstrategier   
I uppsatsens första tema har jag försökt att belysa vilka metoder och taktiker som föräldrarna 

och deras närstående använder för att bemästra den kritiska situationen då allting blir 

annorlunda när ett barn med flerfunktionshinder föds. Föräldrarnas anpassningsprocess 

visualiserades genom funktionsnedsättning – stress – coping – modellen. Föräldrarnas 

anpassning stäckte sig i tre plan närmare bestämt mentala, fysiska och sociala vilket stämde 

överens med modellen. Intervjuerna gav mig mycket material för att kunna tillämpa 

modellen med avseende på riskfaktorer respektive återhämtande faktorer. Oavsett personliga 

faktorer eller sociala- och ekologiska faktorer hade föräldrarnas tagit likartade 

copingstrategier. Kan detta bero på själva problemet som kräver samma taktik för sin 

lösning? Finns det någon koppling mellan ekonomiska förutsättningar och copingstrategier? 

Kan det finnas någon anledning att tro att föräldrar med andra etniska bakgrunder agerar på 

ett annorlunda sätt än vad mina IP: er gjorde? Föräldraskap i omvandlingsmodellen visar hur 
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viktigt det är att få svar på frågor om barnets diagnos. För mina IP: er tog det relativt lång tid 

att få diagnosen vilket fördröjde deras ingångsprocesser för att kunna konstruera sina nya 

verkligetrar. Även här visade sig att föräldrarna oavsett omgivningens stöd och stress hade 

jämförliga tankesätt och handlingar. Min fråga är på vilket sätt kunde en riktig diagnos i tid 

påverka mina IP: ers omvandlingsprocesser?  Alla mina IP: er känner sig mer eller mindre 

offer för läkarnas felbedömningar och den ickefungerande medicinska apparaturen. Efter 

drygt två decennier känner mammorna en stor besvikelse och indignation när de pratar om 

första tiderna då barnet föddes. Hur påverkade denna besvikelse och vrede den kroniska 

sorgen som de känner. Har föräldrar till flerfunktionshindrade barn mindre kronisk sorg 

senare i livet när de bemötts bättre av sjukvårdsystemet då deras barn förlossas? 

Ett normalt liv 
Mina IP: er tyckte absolut inte att deras barn har ett normalt liv men samtidigt tyckte de att 

ungdomarna är glada och har det rätt skapligt efter omständigheterna. Den eviga frågan som 

ideligen uppstår; Vems mått gäller för ett normalt liv när flerfunktionshindrade inte ens 

förmår föra sin egen talan? Är det föräldrar? Är det biståndsbedömarna och kommuners 

experter? Är det forskarna? 

LSS-insatser 
Mina IP:ers gav all ära till LSS-insatserna men deras problem är kommuners ekonomi som 

går igen i form av plötsliga neddragningar av insatser. Frågan lyder huruvida det skulle vara 

mer fördelaktigt om staten snarare än kommunerna skulle ta hand om individer som får LSS-

insatser? Fördelen tycks vara för det första att den enskilde får ett jämnare och rättvisare 

beslut oavsett på var i riket hon bor och för det andra att hon inte behöver bekymra sig för 

kommunernas numera ganska ofta vacklande ekonomi som leder till överraskningar i form av 

många gånger oskäliga neddragningar. En stor nackdel skulle vara att detta skulle 

underminera det kommunala självstyret.  

Relation med personliga assistenter 
Föräldrarna hade olika åsikter om personliga assistenters roll i deras liv. Från intervjuerna 

uppdagades att föräldrarna ställer olika krav på personliga assistenter.  Det som var 

gemensamt för alla föräldrar var det faktum att de inte har något privat liv i sitt eget hem när 

de personliga assistenterna arbetar där, samtidigt hyste de alla ett förtroende för dessa 

personaler angående det arbete de utför.  
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Självbestämmande  
Mina IP:er verkar inte riktigt se på flerfunktionshindrade barnet som en enskild individ med 

allt vad det innebär utan snarare som en del av sig själva som lever utanför deras kropp. 

Deras kärlek till detta barn gör att de blir så säkra på sin sak så att de inte tänker så mycket på 

ungdomarnas autonomi. Barnets självbestämmande och hennes självständighet ifrågasätts 

nästan aldrig av någon utomstående heller vare sig myndighetsutövarna eller omgivningen. 

För alla människor inklusive föräldrarna är det en självklarhet att deras bestämmelser 

stämmer överens med barnets vilja. Om de senare utvärderar resultat av sitt beslut som 

otillfredsställande är det inte farligare än att fatta ett nytt beslut och korrigera det gamla. 

Föräldrarna verkade inte vara hundra procent säkra på att deras beslut alltid gagnar 

ungdomarna men det finns inget annat alternativ än att fortsätta styra sitt barns liv efter hur 

de tror blir bäst för barnet. Så länge föräldrar till barn med flerfunktionshinder är hederliga 

såsom mina IP: er är barnets rättssäkerhet försäkrad men är verkligen alla föräldrar till barn 

med flerfunktionshinder hederliga? Bör inte samhället ha någon form av kontroll på deras 

livsföring? 

Makt  
Det har varit mycket känsligt att prata om makt med föräldrarna i förhållande till deras 

ungdomar. Även om de kanske aldrig har kommit på tanken i termer som maktutövning i sin 

kärleksfulla relation med sina barn. Allteftersom intervjun pågicks kunde de komma till 

slutsatsen att de onekligen utövar makt. De känner sig tvungna i sin maktutövning även om 

de inte alltid tycker om att göra det. Deras makt i sig är varken positiv eller negativ. Deras 

makt över sina barn betraktas mer som ett verktyg vilket kan vara till nytta i en produktiv 

bemärkelse dels för att organisera i vissa fall mycket omfattande hjälpinsatser som ombesörjs 

av många olika personer, ibland dygnet runt och dels för att kämpa för deras rättigheter mot 

myndighetsutövarna och även vård och omsorgspersonal. Denna makt tilldelas föräldrarna 

livet ut tack vare barnens hälsokondition. Denna makt är rätt så naturligt och given för dem. 

Mina IP: er verkar inte riktigt se på det flerfunktionshindrade barnet som en enskild individ 

med allt vad det innebär utan snarare som ett spädbarn eller kanske rättare sagt en svag del av 

de sig själva som råkar leva utanför deras kroppar. Gång på gång under intervjuerna kan man 

tydligt se att de drar nästan inga gränser mellan sig själva och vederbörande. En mamma sa 

att hon lever sitt liv genom detta barn. Hon sa inte att hon lever sitt liv genom sina barn eller 

genom sin familj utan bara genom barnet med flerfunktionshinder. En annan vände på det 

hela och påstod att det är barnet som har makt över henne, hon menade att sonen utövar sin 
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makt över henne i tysthet. På så sätt vill jag dra slutsatsen att denna maktutövning bara kan 

jämföras med den makt som varje individ har över sig själv. En produktivmakt som både 

producerar, organiserar och löser konflikterna.  

Avslutningsord  
Syskonen och andra familjemedlemmarna har tvärtemot litteratur och andra studier ingen 

överlevnadsskuld och inte heller identifieringsproblem med den flerfunktionshindrade 

syskonen. Framtida långtidsplaneringar gjorde mina IP:er stressiga och de orkade inte tänka 

på det. De nöjer sig med kortsiktig planering och lever sitt liv en dag i taget och orkar inte 

med mera. Vare sig barnens hälsotillstånd eller kommunens neddragningar låter de att tänka 

mer långsiktigt. Tanken på att ungdomarna blir äldre och deras smärtor blir ännu intensivare 

ger mina IP: er ihållande ont i hjärtat. Några har redan började tänka på vad som kommer att 

hända ungdomarna när de själva går bort. Även de här typerna av tankar gör dem sorgsna. 

Dessa människor brukar emellanåt känna sig otillräckliga och därmed får de skuldkänslor. 

Efter varje intervju ställde jag den här frågan till mig själv: Bör inte dessa föräldrar få någon 

professionell hjälp, terapisessioner eller samtal från samhällets sida för att få bättre psykisk 

hälsa?  

Från början hade jag stora förväntningar av den här studien utan realistiska hänsynstaganden 

till tidsfaktorn. Det var meningen att även titta på problemet från andra synvinklar t ex 

intervjua syskonen, personliga assistenter, biståndsbedömarna och andra personal som 

arbetar med/för personer med flerfunktionshinder. Allt för att samla mer kunskap och 

förståelse i ämnet men till slut fick jag enbart ägna arbetet med föräldrarnas perspektiv. Det 

har varit mycket intressant att läsa litteraturen, artiklarna och forskarnas studier. Mina IP:er 

ville verkligen medverka i studien och hade varit rätt så engagerade i ämnet och tog sig tid 

och tålmodigt svarade på alla mina frågor. Förhoppningsvis, i kommande studier intervjuas 

en mångfald av personer från olika stadsdelar eller kommuner med mer varierande ålder, 

utbildningar, etniska bakgrunder och ekonomiska förutsättningar osv. vilka skulle säkert ge 

annorlunda livs historier och därmed rikare kunskaper om hur föräldrar till barn och unga 

vuxna med flerfunktionshinder bemästrar sin situation.   
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Bilaga I 

 
 
 
 
 
 Under vår utbildning på Socionomlinjen med inriktning mot omsorg om äldre och 
funktionshindrade vid Stockholms universitet, på Institutionen för socialt arbete, ingår att som 
examensarbete, 10 poäng, utföra en vetenskaplig undersökning. Denna skall resultera i en 
rapport som kommer att presenteras i juni 2005.  
 Undersökningen kommer att inriktas på att öka kunskapen om hur föräldrar till barn 
och unga vuxna med flerfunktionshinder bemästrar sin situation.   
För att kunna genomföra denna kvalitativa undersökning skall jag intervjua cirka fyra 
föräldrar. Samtalet grundas på nio frågeteman som jag vill spela in på band för att underlätta 
bearbetningen. Materialet skall behandlas konfidentiellt, band och utskrifter kommer att 
utplånas efter rapportens iordningställande.   
 För vidare information är ni välkomna att kontakta med mig eller min handledare; 
Agneta Kindborg, universitetsadjunkt vid Stockholms universitet.  
 
Det skulle vara av stort värde om du kan delta i denna undersökning. 
 
 
Ghassem Sariaslan 
Klarbärsgatan 1 
138 31 Älta 
Tfn: 08- 773 37 85 
Mobil: 073-752 52 31 
ghassems@hotmail.com
ghassem.sari-aslan@nacka.se  
 
 
 
 
Handledare: Agneta Kindborg 
Tfn: 08- 674 74 32  
Agneta.Kindborg@socarb.su.se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

45 

mailto:ghassems@hotmail.com
mailto:ghassem.sari-aslan@nacka.se
mailto:Agneta.Kindborg@socarb.su.se


 

Bilaga II 
Tematisering inför intervjuer  
 
Tema I Familjesituation 
Intervjufrågor  1. Hur gammal är barnet? 

2. Bor hon/han alltid hemma eller har någon annan bostad? 
3. Bor föräldrarna tillsammans? 
4. Hur många syskon har barnet? 
5. Finns far/morföräldrar med i bilden? Vad har de för roller? 
6. Finns det andra släktingar/närstående som hjälper till? 

Tema II Barnets födelse  
Intervjufrågor 7. Kan du berätta för mig om den tiden du väntade barnet? 

8. Vad var dina första reaktioner när du har fått beskedet om barnets 
funktionshinder? 

9. Kommer du ihåg sjukvårdspersonalens information angående barnet? 
10. Hur tänker du om personer i din omgivning och deras inställning om ditt 

barn?  
11. På vilket sätt har omgivningen varit stressande eller stödjande? 
12. På vilket sätt har omgivningens stress och stöd förändrats under tiden?   

Tema III Bemötande  
Intervjufrågor 13. Vad tycker du om sjukvårdspersonalens bemötande i samband med barnets 

födelse? 
14. Märker du någon skillnad mellan då och nu beträffande sjukhuspersonaler? 

Tema IV Normalisering   
 15. Tycker du att ditt barn lever ett normalt liv?  

16. Vad är ett normalt liv? 
 

Tema V LSS-lagen   
Intervjufrågor 17. Hur tillkomsten av LSS-lagen påverkade du och ditt barns livsföring?  

18. Tycker du att samhällets insatser räcker för ditt barn?  
19. Har kommunens nedskärningar påverkat LSS-insatserna? Kan du beskriva 

det mer detaljerad? 
Tema VI Syskon och andra familjemedlemmar  
Intervjufrågor 20. Kan du berätta om dina insatser när han/hon är hemma? 

21. Brukar syskonen hjälpa till med omsorgen ibland? 
22. Vad tycker de om sina insatser? 
23. Lyckas du att hantera andra familj medlemmars behov på ett rättvist sätt? 

Tema VII Personliga assistenter 
Intervjufrågor 24. Personliga assistenters arbetsplats förefaller ibland att vara ditt hus, kan du 

beskriva hur man behärskar en situation som sådan? 
25. Vad tycker syskon/andra familjmedlemmar att någon arbetar i deras hem?    
26. Hur upplever du din relation med personliga assistenter? 
27. Brukar det förekomma problem med deras professionellitet när det gäller 

integritet?  
 

Tema VIII Makt  
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Intervjufrågor 28. Hur hanterar du att vara ”ditt barns röst”? 
29. Hur upplever du att du får tolka ditt barns vilja hela tiden?  
30. Hur vet du vad som är bäst för henne/honom? 
31. På vilket sätt har du tänkt den makt i förhållande till ditt barn? 
32. Har du ifrågasatt din eventuella makt över henne/honom? 
33. Anser du att personalen utövar någon form av makt i relation till ditt barn? 

 

Tema IX Medbestämmande  
Intervjufrågor 34. Hur resonerar du om uppgiften att bevaka barnets integritet och 

självständighet? 
35. På vilken sätt är du som förälder säker på att ditt beslut stämmer överens 

med barnets vilja? 
 

 Tema X Framtiden 
Intervjufrågor 36. Vad har du för känslor vad det gäller hans/hennes framtid? 

37. Hur ser framtiden ut, tror du? 
38. Har du några planer för hans/hennes framtid? Långsiktiga? kortsiktiga? 

 

Tema XI Intervjun  

  Intervjufråga 39. Vad tyckte ni om den här intervjun? 
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Bilaga III 
(Waldemar & Marullos 1997)  
Funktionsnedsättning – stress  – coping - modell  
Riskfaktorer indikeras inom boxar med skarpa hörn medan  
återhämtande faktorer (resilience factors) finns i boxar med runda hörn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Psykosocial stress, 
handikapprelaterande 
problem, dagliga förtretelser, 
stora livshändelser 

Funktionell vårdtyngd  
t ex hygien, matning, kommunikation 

Personliga faktorer, t ex 
temperament, kompetens, 
motivation, 
problemlösningsförmåga 

Sociala/ekologiska faktorer t ex 
familjemiljö, äktenskapliga 
relationer, socialt stöd 

ADAPTATION - 
mental, 

fysisk, social 

Stressprocessande t ex strategier 
kognitiv appraisal, copingstrategier 
 

Faktorer hos barnet t ex diagnos, funktions- 
nedsättningens synlighet, engagemang på 
hjärnan, kognitiv funktionsnivå 
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Bilaga IV 
 
Föräldraskap i omvandling 
(Transformed Parenting) 
(Seidman & Kleine 1995) 
 
 

Att få besked om barnets diagnos 
Att få svar på frågor om barnets diagnos 

 

Ingångsprocesser: (entrance) 
 
Initierande processer 
 
 
 
 
Utförarprocesser: (performance) 
Realitetens processer 
 
 
 
 
 
Kontextuella processer 

Omgivningsstöd 
(environmental support) 
 

Omgivningsstress 
(environmental stress) 
 

Handlingar  Kronisk sorg Sätt att tänka 
(mind set) 

 

Konstruktion av verklighetens irrsprång 
(reality loops) 

 

 
 
 
 
 
 
Opererande processer 
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Bilaga V 
 
Konsekvenser för frustration  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

Sociala symptom 
Flykt, sjukroll, motstånd mot 
förändringar, reduktion av 
personligheten, kverulans, 
aggressivitet 

Kliniska symptom 
Trötthet, sömnlöshet, emotionella 
reaktioner, depression, psykiska 
störningar, somatiska sjukdomar 

Frustrationstolerans 

Aktiv coping 

Frustration 

Passiv coping 
Målförskjutning 

 

 

 

 (Tornstam 2001, s227) 
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Bilaga VI 
 
Olika typer av makt 
 
 
 
 
 

Okunnighet 
 
 
 
                              IV. Ideologisk makt                                      III. Färdighetsmakt 
 
 
 
 
”Intellektuellt svag” ”Fysisk 
svag” 
 
 
 
                              I. Kunskapsmakt                                           II. Fysisk makt 

 
Beroende  
Av Hjälp 

 
 

Primärbehov 
(Kropp) 
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