
 

 
 
 
Institutionen för socialt arbete 
HT 2009, ÄF 7 
 
  

 
 

”Var är den goda glassen?” 
Anhve (1999) 

En studie av föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagno-
ser och deras upplevelse av samhällsstöd i biografier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: Heidi Ekström & Annika Israelsson 
Handledare: Agneta Kindborg 



 

 
 
”Var är den goda glassen?” 
En studie av föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser och deras upplevelse av sam-
hällsstöd i biografier 
 
Författare: Heidi Ekström och Annika Israelsson 
 
 
 

Abstract 
The aim of this qualitative study was to investigate how parents of children diagnosed with 
Autism, Aspergers Syndrome or ADHD/ADD describe their experience of the Swedish wel-
fare support system in written biographies. To answer this question a study of five biographies 
written by parents with children diagnosed with ADHD, Autism and Asperger Syndrome 
where made. The conclusion was that the social network itself is of great importance to the 
parents. Families with single parents experienced a less positive experience of the Swedish 
welfare support system than parents with a spouse. The study also reveiled that families with 
a supporting social network and a solid financial ground in combination had the best experi-
ence of the Swedish social welfare support system. Furthermore the importance of being able 
to choose and in detail effect decisions made about the specific social welfare support re-
ceived by the child or family proved to effect the experience.  
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Inledning 
Vi ämnar göra en studie där vi vill lyfta fram upplevelsen av samhällsstöd som föräldrar 
till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar beskriver i biografier. Fokus 
ligger således på upplevelsen av stödet och inte det specifika stödet i sig vilket innebär 
att vi inte kommer att detaljgranska insatser i vår studie. Det är intressant att se upple-
velsen skildras av föräldrarna det berör, vilken bild de förmedlar av samhällsstödet. 
Anledningen till att vi finner det intressant är att det kan ge en aktuell bild av hur detta 
stöd uppfattas av dem som mottar det. Vi har funnit forskning som delvis påvisar att fel 
utformat samhällsstöd kan upplevas som en börda främst genom att det kan öka den 
upplevda stressen för familjerna i stället för att minska stressen och därigenom öka upp-
levelsen av stöd som är grundtanken (Higgins Bailey & Julian 2005. Detta eftersom ett 
stereotypt samhällsstöd inte kan anpassas så tillräckligt väl efter den individ som har 
behovet. Därmed tycker vi att detta är en aktuell samhällsfråga och ett intressant forsk-
ningsproblem. Stödet som samhället ger regleras bland annat genom Socialtjänstlagen 
och Lagen om särskilt stöd till vissa funktionsnedsatta. Om familjer med barn med neu-
ropsykiatrisk funktionsnedsättning inte upplever sig bli hjälpta av stödet från samhället 
så finns det anledning att se över dess utformning. Stödet kostar samhället pengar ge-
nom resursfördelning till olika verksamheter till exempel hem för vård och boende, av-
lastning och assistans. Det kostsamma stödet som utformats efter alla konstens regler 
verkar inte alltid upplevas som något positivt. Det stöd som familjerna enligt lag kan ha 
fått rätt till, kan bli oerhört kostsamt om det inte får den effekt man tänkt.  

Bakgrunden till att vi valt biografier skrivna av föräldrar med barn med funktions-
nedsättningarna Autism, Aspergers Syndrom och ADHD (Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder) och ADD (Attention-Deficit Disorder) som fokus i vår 
uppsats är dels för att begränsa urvalet av biografier och att vi intresserar oss för dessa 
funktionsnedsättningar. Det finns aktuell forskning om funktionsnedsättningarna samt 
metoder och förhållningssätt som kan användas för att ge dessa barn det stöd de behö-
ver. Dessa funktionsnedsättningar har under de sista åren figurerat i media av olika an-
ledningar. Ett exempel kan vi se i tidningen Socionomen (2009 nr.3) då det faktum lyfts 
upp att funktionsnedsättningen ADHD som diagnos är ett ämne som fortfarande väcker 
känslor och lockar till debatt. I just detta fall så handlar artikeln mycket om orsaken till 
uppkomst, behandling och bemötande. Synpunkter går isär i frågan och funktionsned-
sättningen har varit föremål för omfattande internationell forskning som bidragit till 
kunskapsutveckling (Kadesjö, 2002). Vårt intresse kring just dessa diagnoser bottnar 
även i vår egen föreställning om att barn med dessa diagnoser kan bemötas mer olika 
generellt sett än ett barn med en annan funktionsnedsättning som har en fast och sedan 
länge, enligt oss, bestämd plats i samhället. Att få en utredning som utmynnar i en dia-
gnos kan ofta vara inkörsporten till samhällsstödet. Vi antar att bemötandet från olika 
instanser i samhället kan bli annorlunda om man fått en diagnos då fokus tycks ligga på 
att just få en diagnos med medföljande rättigheter, det vill säga samhällsstöd i större 
utsträckning. Även handläggare av samhällsstöd behöver redskap att arbeta efter, krite-
rier för det samhällsstöd som ges enligt den så kallade insatskatalogen i LSS. Att få en 
diagnos kan även generera föräldrars upplevelse av ett bättre bemötande i kontakt med 
till exempel kommunen och dess verksamheter då man uppleva sig finna en större för-
ståelse för sin situation. Resurserna såsom korttidsboende, ersättningar från försäk-
ringskassa och specialskola och andra verksamheter i samhällsstödet kan påverkas av 
om det finns en diagnos eller inte. Utbudet av stödinsatser är begränsat och kan bestå av 
insatser från LSS (Lagen om Särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) 
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(Nordström & Thunved, 2005, SFS 1993:397), SoL (Socialtjänstlagen) och även Skol-
lagen (Nordström & Thunved, 2005, SFS 1985:110). Samhällsstödet kan gagna hela 
familjen då det finns insatser som ger föräldrar avlösning så att de exempelvis kan um-
gås med övriga syskon i syfte om att stärka upp familjen. Insatserna enligt nedanstående 
lagtexter ämnar befrämja jämlikhet i levnadsvillkor och underlätta full delaktighet i det 
dagliga livet (Nordström & Thunved, 2005; SFS 1985:1100). Att inte uppleva sig jäm-
lik i levnadsvillkor kan kännas stressande och stressen kan påverka hela familjenätver-
ket och kan leda till konsekvenser så som skilsmässa och låg självkänsla (Higgins Bai-
ley & Julian 2005; Siklos & Kerns 2006). En del forskning visar att familjer med barn 
med funktionsnedsättning upplever det samhällsstöd som finns som generellt och inte 
tillräckligt individanpassat (Siklos & Kerns, 2006). Följderna av att inte få rätt stöd kan 
generera stress inför en uppgift som kan bli familjerna övermäktig. Man har sett att fa-
miljer med barn som blivit diagnostiserade med Autism utsätts för en högre nivå av 
vardaglig stress än familjer med barn utan Autism (Higgins Bailey & Julian 2005). 

Som empirisk material i detta arbete har vi valt fem biografier skrivna av föräldrar 
till barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi har själva familjer med barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i vår bekantskapskrets och har sett att samtli-
ga föräldrar i början av barnens diagnostisering och habilitering tagit stöd och sökt in-
formation bland annat i biografier där just deras barns funktionsnedsättning tas upp. 
Därför grundar sig vår frågeställning och därmed vår forskningsfråga implicit på en 
förståelse av den bild som böckerna förmedlar av upplevelsen kring samhällsstöd och 
om den kan ha betydelse för läsarens uppfattning av det stöd som erhållits. Till upple-
velsen av samhällsstöd använder vi Aaron Antonovskys KASAM (känsla av samman-
hang) för att ge ytterligare förståelse för föräldrarnas situation. KASAM ger oss en bild 
av hur man som förälder kan klara av tillvaron med de inre och yttre stressorer man kan 
utsättas för då man är beroende av olika samhällsinstansers. Hur människor klarar av 
situationer är beroende av de generella motståndsresurser man har till exempel socialt 
stöd och jagstyrka (Antonovsky, 2005). Även om det social ekologiska nätverksteorin 
och dess betydelse för upplevelse av samhällsstöd presenteras i detta arbete. Hur tänker 
nu föräldrarna till barn med dessa diagnoser och hur kan deras bild av samhällsstödet se 
ut? För att tolka författarnas berättelser har vi valt att använda oss av hermeneutiken där 
vi utgår från textens manifesta budskap av hur deras liv ter sig med ett funktionsnedsatt 
barn. Vi ser och tolkar deras upplevelse genom att se det latenta budskapet i skildring-
arna utifrån vår förförståelse. (Esaiasson et al. 2007) Vi diskuterar detta mer ingående i 
metodavsnittet nedan.  
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Syfte och frågeställning 
I biografierna kommer vi att söka efter hur upplevelsen av samhällsstödet i det dagliga 
livet framställs av föräldrar med barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Syftet är 
att undersöka hur de som skrivit biografier om hur det är att ha ett barn med neuropsy-
kiatriskt funktionsnedsättning beskriver det ovan nämnda samhällsstödet i sina biogra-
fier. Kan man se några gemensamma faktorer i föräldrarnas skildringar av upplevelsen 
v samhällsstödet. Det är föräldrarnas upplevelse som är intressant då det är i deras var-
dag samhällsstödet genomförs. 

 
 Hur framställs upplevelsen av samhällsstöd i författarnas berättelser? 
 Finns det några gemensamma faktorer som kan påverka hur föräldrar upp-

lever samhällsstödet i de fem biografierna? 
 
 

Uppsatsens struktur 
Vi har valt att dela upp uppsatsen i sex delar. Första delen innehåller bakgrund, syfte, 
frågeställning och de centrala begrepp som återkommer genom uppsatsen. Andra delen 
fokusera på att lyfta fram och förklara de teorierna som uppsatsen vilar på samt ge en 
bred överblick av området som vi vill undersöka. Här behandlar vi diagnoser, lagtexter 
och tidigare forskning kring hur familjer med ett barn med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar kan uppleva samhällsstödet. I den tredje delen så ser vi över metoden och 
vilka olika avgränsningar som vi försöker att förhålla oss till samt de etiska övervägan-
den som skett under arbetes gång. I den fjärde delen består av det resultat vi funnit i 
biografierna vi har läst. Och den sjätte delen består av vår analys. Den sjunde och sista 
delen består av diskussion, metoddiskussion och förslag på framtida forskning. 

 
 

Centrala begrepp 
De begrepp vi fokuserar på är delaktighet, samhällsstöd och socialt nätverk. Vi vill se 
hur författarna upplever samhällsstödet och då är delaktighet ett centralt begrepp. En 
definition av samhällsstöd finns också nedan för att klargöra vad som ligger i begreppet. 
Begreppet socialt nätverk vill vi också förklara då det kan ha betydelse för vilket stöd 
familjerna upplever sig ha i sin vardag och det tror vi kan inverkar på upplevelsen av 
samhällsstödet. Vi definierar begreppet socialt nätverk eftersom vi använder oss av nät-
verksteori och då anser vi det vara av vikt att förklara vad vi menar med socialt nätverk. 
Själva begreppet socialt nätverk finns redogjort för under rubriken socialekologisk nät-
verksteori. 
 

Delaktighet 
Med delaktighet menar vi att individen själv får ta del av och tillfälle till att styra de 
beslut som rör dennes direkta liv och vardag. Delaktighet är således ett begrepp som 
knyter an till många faktorer i det dagliga livet men som centralt handlar om lika be-
handling och lika förutsättningar i det dagliga livet både på ett personligt plan och på ett 
mer övergripande samhällsplan. Att få känna sig delaktig handlar om att kunna påverka 
de beslut som styr vår vardag (Molin 2004). Vi anser att delaktighet är en förutsättning 
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för att människor ska kunna känna sig tillfreds med de insatser som tilldöms av sam-
hällsstödet och att begreppet har en nära koppling till nyckelbegreppen i KASAM - be-
griplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (se nedan teoriavsnitt KASAM).  

Samhällsstöd 
Samhällsstödet är allt det stöd från samhället som man kan tänkas få och ha rätt till när 
man har ett barn med en funktionsnedsättning. Delaktigheten kan upplevas brisfällig om 
familjen skall passa in i en i förväg stöpt form som samhällsstödet är anpassat till (Lars-
son 2004). Molin (2004) menar att delaktighet bland annat kan uppnås om man får till-
fälle att styra sin vardag, ett stereotypt samhällsstöd kan då motverka känslan av delak-
tighet. Samhällsstöd som de olika samhällsfunktioner som hjälper och vägleder samt 
fyller ut där föräldrar till barn som har någon funktionsnedsättning inte kan täcka upp. 
Syftet med samhällsstödet är i vår tolkning således syfte om att hjälpa och stärka hela 
familjen. Exempel på samhällsstöd är den hjälp familjen kan få från till exempel bi-
ståndshandläggare inom LSS, kuratorer, socialsekreterare, barnavårdscentralens skö-
terska eller läkare, barn och ungdomspsykiatri och personal inom skola och barnomsorg 
samt försäkringskassa. 

Bakgrund 
Nedan följer en genomgång av de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna vi har 
valt som empirisk ram. Detta syftar till att ge läsaren en bild av hur vardagen med neu-
ropsykiatriska funktionsnedsättningar kan se ut för de föräldrar som har skrivit de bio-
grafier vi har läst. Sedan följer även en genomgång av hur lagstiftningen kring sam-
hällsstödet är formulerat för att ge ytterligare förståelse av föräldrarnas villkor. Anled-
ningen till att vi har denna grundliga redogörelse är att det framkom i den tidigare 
forskningen i denna studie att föräldrar med barn med neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar upplever en bristande förståelse för barnets funktionsnedsättning från omgiv-
ningen. Vi vill därför göra vår uppsats mer tillgängig för dem som inte tidigare har 
kommit i kontakt med neuropsykiatrisk funktions nedsättningar.  Dessa funktionsned-
sättningar kan många gånger vara ”osynliga” för omgivningen men påverkar vardagen i 
stor utsträckning för de berörda på ett sätt som kan vara av betydelse för upplevelsen av 
samhällsstödet. 
 

Neuropsykiatri 
Vi valde att använda oss av diagnosmanualen DSM-IV - Diagnostic and statistical ma-
nual of mental disorders IV, 1999. Anledningen till detta är att det är den mest veder-
tagna diagnos manualen i Sverige (Kadesjö, 2002). Med paraplybegreppet neuropsyki-
atri menas många barn- och ungdomspsykiatriska diagnoser eller som det även kallas – 
neurobiologisk handikappskaraktär (Gillberg, 2000). Vanliga neuropsykiatriska diagno-
ser är: Autism, disintegrativ störning, Asperger syndrom, ADHD, DAMP, selektiv mu-
tism och Tourettes syndrom etc. (Duvner 1998).  Vi valde att fokusera på tre diagnoser 
– ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), Autism och Aspergers syndrom, 
nedan kallat Asperger, eftersom det är de mest förekommande (Gillberg 2001). Perso-
ner med Autism och Asperger omfattas av LSS vilket ADHD inte gör (Nordström & 
Thunved, 2005). I diagnosmanualen DSM-IV - Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders IV (1999) finns även något som benämns genomgripande störning i 
utvecklingen, denna diagnos används bland annat om kriterierna för Autism inte upp-
fylls på grund av sen debut, atypisk eller otillräcklig symtomatologi (symtombild). I det 
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kommande arbetet valde vi att låta även denna diagnos inkluderas under diagnosen Au-
tism (American Psychiatric Association, 1999). Här följer nu en redogörelse över funk-
tionsnedsättningarna samt en överblick hur funktionsnedsättningen kan påverka varda-
gen. Att nämna är att vi fortlöpande i uppsatsen kommer att förkorta diagnosen Asper-
ger Syndrom till endast Asperger. 

Autism och Aspergers syndrom 
Autism präglas av en inbundenhet där barnet inte interagerar med sin omgivning. Ett 
barn med diagnosen Autism förefaller ointresserad av omgivningen. De visar inget eller 
mycket begränsat intresse av samspel och benägenheten att tolka ansiktsutryck samt att 
imitera andras ansiktes utryck och därmed kan förutsättningen att interagera vara mer 
eller mindre obefintlig. Kroppsspråket kan vara stelt och mimikfattigt, det bristande 
intresset för kommunikation kan leda till en försenad och ibland inte något utvecklat 
språk överhuvudtaget. Om tal utvecklas så är det ofta stereotypt och entonigt. Förståel-
sen av språket är även begränsat då de har bristande och ibland helt avsaknad av förmå-
ga att läsa mellan raderna eftersom den påtagliga innebörden av det som sägs inte är 
uppenbart för dem (Gillberg, 1997; Duvner 1998). Många av barnen har repetitiva ram-
sor eller ord som inte har en direkt innebörd och inte kan kopplas till den situation de 
befinner sig i (Mini-D IV 1999). Även repetitiva rörelser förekommer precis som med 
ord så upprepar de rörelser, viftar med händerna, snurrar på saker, biter på sin hand och 
dunkar huvudet i bordet, men även att tända och släcka lampor. De kan även fascineras 
av rinnande vatten. Enligt Duvner (1998) ger det trygghet att se hur allt upprepas lika-
dant eftersom det ger en förutsägbarhet. Den tvångsmässiga mönster som barnet vill 
upprätthålla kan leda till problem kopplat till födointaget till exempel att bara vilja äta 
en viss maträtt eller på en speciell tallrik etcetera. Även problem relaterat till sömnen 
finns då sömnbehovet tycks vara mindre hos barn med autism (Mini-D IV 1999).  När 
det gäller reaktioner på sinnesintryck så som ljud, beröring lukt och smak så kan det 
vara att barnen upplever dessa starkare än andra. Detta kan till exempel leda till att de 
drar sig undan för starka ljud äter jord och uppvisar andra beteenden som kan upplevas 
udda. Beröring kan vara problematiskt då de kan föredra beröring som är av kraftfull 
karaktär så som kramar där man håller fast barnet. Detta kan innebära att det av omgiv-
ningen upplevda självdestruktiva beteendet som att till exempel dunka huvudet i en 
vägg och repetitiva rörelser lugnar barnen (Duvner, 1998).  Asperger är en form av Au-
tism, dock inte lika långtgående i sina symtom. Asperger skiljer sig då dessa barn för-
står att andra har ett inre känsloliv även om de inte begriper hur andra känner och tänker 
(Gillberg, 1997; Duvner, 1998). Eftersom barn med Asperger har begränsningar i det 
sociala samspelet kan det innebära att de har kamratrelationer emedan dessa ofta är med 
barn yngre än dem själva. Barnen har ofta ett specialintresse som upptar större delen av 
deras dag. Ett exempel kan vara att barnet är intresserat av tåg, då vet han/hon allt om 
dessa tåg. Även om Asperger är en form av Autism så är de inte lika begränsade på 
grund av funktionsnedsättningen. Dessa barn och ungdomar halkar lite utanför ramen 
av upptäckt då de interagerar om än lite udda och annorlunda (Gillberg, 1997; Gillberg, 
2000). 

Diagnoserna ADHD/ADD 
ADHD är en diagnos där barnen oftast är ”på gång” och mycket sällan sitter still. Det 
finns barn som får utbrott och andra som mest dagdrömmer, de slarvar med sina saker 
gör inte som de blir tillsagda. Diagnosen ADHD kan variera och ge olika symtom, dels 
de personer som har hyperaktivitet och impulskontrollsproblematik samt de som har 
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tyngdpunkt på bristande uppmärksamhet, men diagnosen innefattar även en kombina-
tion där alla tre kriterier är framträdande hos individen (Mini-D IV 1999).   

Inom begreppet ADHD ryms även det som emellanåt benämns ADD, där det inte 
föreligger någon hyperaktivitetsproblematik alls utan tvärt om. Barn med denna diagnos 
är hypoaktiva 1och mycket svårmotiverade beträffande aktiviteter (Gillberg, C. 2000). 
Det är förekommande att kalla även denna diagnos för ADHD men då står H för “hypo” 
istället för ”hyper” (Duvner 1997; Gillberg, C.2000). Utöver just hypoaktiviteten så har 
barn med denna diagnos samma symtom som barn diagnostiserade med ADHD (se 
nedan). 

Ett barn med ADHD kan ofta ha problem med hyperaktivitet och det kan innebära 
ständig rörelse, att det skruvar på sig, klättrar på möbler, lämnar sin plats vid matbordet 
för att han/hon ”ska bara” hämta, fixa, visa etcetera. Leker sällan lugnt och stilla och 
pratar ofta överdrivet mycket. Uppmärksamhetsproblem uppenbarar sig då barnet ideli-
gen kan tappar bort sina saker, inte tycks lyssna på vad som sägs, inte greppar instruk-
tioner. Även slarv med skolarbete och problem med att upprätthålla koncentrationen 
med monotona sysslor är en del av uppmärksamhetskriteriet (attention). Barnen kan 
även kasta ur sig frågor och svar innan den som talar med dem är färdig (Gillberg, C 
2000). Detta kan upplevas störande av andra barn. Även att vänta på sin tur såsom i en 
kö kan föranleda stor otålighet (Duvner, 1997). Framför allt har barn med funktionsned-
sättningen ADHD svårt att ”pejla” in rätt aktivitetsnivå. Ibland upplevs de mycket ”upp 
i varv” och drivande men det är av vikt att komma ihåg att dagdrömmande även är en 
del i svårigheten att ha en anpassad aktivitetsnivå. Uppmärksamheten är mycket lätt 
störd av yttre stimuli (Gillberg 1997, 2005; Duvner, 1997).   

Funktionshindren i vardagen 
Gemensamt för de tre diagnoserna (Autism, Asperger och ADHD) är att de ofta påver-
kar hela familjens vardag. Här följer ett försök till att måla upp hur funktionshindren 
kan påverka vardagen för en familj. Att observera är att varje barn är en unik individ 
och att dessa diagnoser inte utgör individen och även att där det finns kriterier för dia-
gnoserna så varierar symtomen i omfång och styrka likaså sakförhållande i familjerna. 
Sakförhållandena som kan skilja sig åt mellan familjerna kan vara socioekonomiska 
förutsättningar och antalet familjemedlemmar samt deras egen inställning till barnet och 
funktionsnedsättningen vilket kan ha inverkan på hur barnet utvecklas och hur funk-
tionsnedsättningen visar sig (Levander & Rasmussen 2007; Kadesjö et al. 2002; Duvner 
1999 ).  

Svårigheter i det vardagliga livet med ett barn med Autism eller Asperger visar sig 
genom många olika sociala funktionsnedsättningar men även specifika diagnoskriterier 
såsom begränsat födointag och stereotypa ljud och rörelser som kan vara arbetsamt för 
föräldrar i sociala sammanhang (Gillberg & Steffenburg, 2000). Matvägran, fixering 
vid viss mat och vissa rutiner förekommer och dessa symtom kan föräldrarna behöva 
planera sin dag efter. Om invanda rutiner inte följs kan det resultera i emotionella ut-
brott (Gillberg, 2000).  Alltså bör eventuella missöden och mottgångar förutses efter-
som de kan leda till affektiva utbrott och eller vägran att utföra/äta etc. Vad gäller födo-
intaget så måste måltiderna planeras mer långtgående än för en familj med barn utan 
dessa diagnoser. Det kan vara mycket svårt att improvisera en ”lunch på stan” eller 
hemma hos någon annan. Endast en viss sorts mat duger, måste vara en specifik tallrik 
och en viss plats vid bordet stol etc. det kan upplevas mycket begränsande. Barnet kan 

                                                 
1 Hypo- betyder att något är lågt, under normalt. 
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slå sig själv, rabbla ramsor eller upprepa rörelser monotont och länge. Vilketkan upple-
vas som genant för övriga familjemedlemmar om det väcker omgivningens uppmärk-
samhet. Vill övriga syskon gå på museum, bio eller MC Donalds så kan det bli svårt att 
göra i praktiken på grund av ovanstående ritualer och tvångsbeteenden. Överlag så kan 
detta bidra till fysisk och känslomässig stress i familjen när de vistas ute i samhället 
(Higgins, Bailey & Pearce 2005; Kadejsö et. al 2002). Barnen behöver oftast gå i sär-
skola där undervisningen är anpassad efter deras förutsättningar, det krävs pedagoger 
med utbildning på området och anpassade lokaler (Asmervik et. al 1995). Föräldrarna 
bör  hålla reda på besked, möten och utveckling inom flertalet olika samhällsfunktioner 
och samhällsstöd. Det kan röra sig om möten med skola försäkringskassa, dietist, habi-
litering, korttidsboende och LSS-handläggare. Detta tar på krafterna och tiden vilket 
medför en högre grad av vardaglig stress (Gillberg 2000; Kärfve 2000; Higgins Bailey 
& Julian 2005). 

Barn med ADHD har svårt att kontrollera sin aktivitetsnivå, de går upp i varv, låter, 
rör sig mycket, klättrar på möbler och behöver ständig tillsyn. Många problem runt dia-
gnoskriterierna kan ställa till bekymmer. Skolgången kan bli lidande och barnen behö-
ver långtgående mer stöd kring läxor, sport utövning samt vuxens sällskap än andra 
barn i samma ålder. Barn med hypoaktivitetsproblem (ADD) måste ideligen påminnas 
om vad de ska göra och behöver mycket uppmuntran, tjat för att sköta det som andra 
barn gör mer eller mindre av sig själv så som att klä på sig på uppmaning och äta samt 
andra betraktade som självklara moment på en dag. Barnen behöver gränssättning och 
en förutsägbar tillvaro. När man sätter gränser för ett barn eller ungdom med ADHD så 
kan de reagera med trots och stark motvilja. Barnen vet ofta vad som förväntas men de 
får det ändå inte gjort. Här bör föräldrarna ligga steget före, kunna förutsäga vad reak-
tionen blir och samtidigt ha en dialog så tillvaron blir påverkbar för barnet och ungdo-
men. En förutsägbar och delvis påverkbar tillvaro är därför att föredra. Detta är något 
som alla barn behöver men barn med ADHD behöver detta mer långtgående än andra 
barn i samma ålder (Iglum, 1999). Dagen måste således planeras utifrån rutiner kring 
barnens specifika diagnos (Gillberg, 2005, Duvner 1999). Känslan av att kunna bemäst-
ra och hantera uppgifter är viktig eftersom förmågan att genomoföra uppgifter inte är 
lika stor som hos andra barn utan ADHD diagnos. Koncentrationsförmågan är lägre på 
grund av bristande uppmärksamhet, hyperaktivitet samt då de lätt blir distraherade av 
yttre stimuli (a.a.). 

Samtidigt bör man särskilja de problematiska områdena från de positiva, att diagno-
serna är inte alltid ett problem. ADHD symtom kan ge barnet en del positiva egenska-
per som till exempel ett icke-konventionellt tänkande, extremt fokuserade om något 
intresserar dem, djärvhet att utmana det outforskade och charm eftersom de lättare ut-
rycker känslor spontant (Levander & Rasmussen 2007). Individer med Asperger har 
sedan en tid uppmärksammats för sina ofta mycket stora kunskaper inom sitt ”specialin-
tresse”. Företaget Left is Right är ett företag som endast använder sig av individer med 
diagnostiserade med Aspergers i sina konsultuppdrag just tack vare detta. De beskriver 
på sin hemsida (Left is right, 2008) hur de anställer och arbetar för att ta till vara på de 
goda sidor funktionsnedsättningen medför . 
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Lagstiftning 
Här nedan följer en kort genomgång av olika lagrum som styr samhällsstödets utform-
ning som ger samhällsstöd. Denna genomgång syftar endast till att klargöra för läsaren 
vad samhällsstöd kan innebära. Slutligen redovisas även kort om samhällets kostnader 
för samhällsstöd. 

LSS – Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade 
Landsting och kommun har delat ansvar för stöd till funktionshindrade enligt LSS. Det 
är av vikt med två huvudmän då det är en lång process när stödfunktioner runt individer 
med funktionsnedsättning ska byggas upp (Carlshamre 1982). Lagen inleds med en 
definition av personkretsarna och bestämmelse av vilka funktionsnedsättningar som har 
rätt till stöd enligt denna lag och specificerar sedan de olika insatserna som personkrets-
tillhöriga har rätt till. Autism och Asperger hör hemma i den första personkretsen eme-
dan ADHD i dagsläget inte hör till någon av de tre personkretsarna vilket innebär att de 
inte har några rättigheter enligt denna lag (Nordström & Thunved 2005). Lagens mål är 
att främja jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet för de personer som 
återfinns inom de tre personkretsarna. Att få hjälp inom LSS utesluter inte bistånd enligt 
SOL (socialtjänstlagen).  

Det finns tio olika insatser enlig LSS och de ska vara varaktiga, samordnade och 
anpassade till den enskildes behov. Lagen ger stöd i insatser såsom rådgivning och an-
nat personligt stöd, personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson, 
korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år i 
anslutning till skoldagen och på lov, boende i familjehem, daglig verksamhet och an-
passat boende bostad med särskild service för vuxna samt daglig verksamhet för perso-
ner i yrkesverksam ålder (Nordström & Thunved 2005). Detta kan till exempel innebära 
att familjen kan få avlastning i hemmet av en avlösare vilket kan göra att den övriga 
familjen får möjlighet att göra något på egen hand som det kan vara svårt att göra till-
sammans med barnet med funktionsnedsättning. Det kan vara viktigt för de syskon som 
inte har en funktionsnedsättning då det ger dem en möjlighet att få stå i centrum. Även 
avlastning i form av korttidsboende vissa veckor för det funktionshindrade barnet kan 
vara aktuellt om behov finns. Föräldrar med barn med ADHD har inte möjlighet till 
denna sorts avlösning såvida det inte föreligger någon komorbiditet (samsjuklighet) 
med en eller flera diagnoser som innefattas av LSS.  LASS (Lagen om Assistansersätt-
ning) är också en rättighetslag. Stödet som försäkringskassan kan tillstyrka efter läkar-
intyg ger ersättning för insatsen personlig assistans. Biståndet är villkorat och vårdnad-
shavare får söka om antalet timmar som ofta redan är nivåbestämt (Nordström & Thun-
ved 2005). Szebehely och Trydegård (2007) redovisar att trots att samhällsstödet ut-
vecklas fortlöpande så får ca 77 % av 16-64 åringar som har funktionsnedsättning och 
behöver hjälp i vardagen hjälp av närstående i hemmet och detta arbete utförs till en 
stor del av kvinnor.  

SOL – Socialtjänstlagen 
SoL är en ramlag som fungerar som ett redskap för socialarbetare att säkerställa med-
borgares rättighet till stöd och hjälp. I 2 kapitlet 2 § så framlyfts kommunens ansvar för 
att de som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver (Nordström 
& Thunved 2005). Här kan även familjer med barn med diagnosen ADHD finna stöd i 
form av stödfamilj eller stödperson till barnet. 
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Skollagen 
Skollagen gäller förskola, grundskola, gymnasieskola samt vissa motsvarande skolfor-
mer såsom särskola, specialskola och sameskola (SFS 1985:1100). Att gå i grundskola 
är obligatoriskt. Skollagen syftar till att säkerställa alla barn och ungdomars rättighet till 
utbildning men även för att säkerställa utbildningens kvalitet. Enligt skollagen så har 
alla barn och ungdomar rätt till den hjälp de behöver i skolan oavsett om de är diagnos-
tiserade eller inte (a.a.).  

Särskoleformen 
På Skolverkets (2009) hemsida står det beskrivet att särskolan  har samma läroplan som 
den konventionella skolan. Denna skolform har samma läroplan som grundskolan ovan 
och är också obligatorisk. Särskolan är för barn och ungdomar med utvecklingsstörning 
eller Autism och är utformad så att eleverna får gott om tid till att klara skolan efter sina 
individuella förutsättningar men undervisningskraven ska så långt det går uppfylla 
grundskolans kriterium. Elever i särskolan kan vara integrerade i grundskolans lokaler 
men kan också vara särskild från övrig verksamhet. Särskola finns också i gymnasie-
form och benämns då gymnasiesär. För att få erbjudande om att gå i särskola måste det 
finnas betydande svårigheter samt en förvärvat eller medfött funktionsnedsättning som 
gör det svårt att hänga med i grundskolans verksamhet. Dessa två krav ska uppfyllas i 
annat fall får eleven gå i grundskola med hjälp av det stöd som finns där (se ovan, Skol-
lagen). Skolformen finns i två varianter och det är i grundsär barn med lindrig utveck-
lingsstörning går och i träningsskolan går elever som inte klarar av grundsär krav. Trä-
ningsskolan har inte samma traditionella uppbyggnad som grundsär och eleverna får 
inte heller betyg utan man arbetar mer med den individuella planen och utvärderar indi-
viduella mål. (Skolverket 2008) 

Kostnader för samhällsstödet 
Försäkringskassan redovisar på sin hemsida (Försäkringskassan 2009) sin statistik Sve-
rige och de övriga nordiska länderna har internationellt sett ett gott uppbyggt och erkänt 
samhällsstöd. Samhällsstödet som finansieras med offentliga medel kan utnyttjas under 
olika faser och tillfällen i livet. Detta stöd regleras i lagstiftning och är en stor utgifts-
post för samhället. Utgifterna för den svenska handikappomsorgens samhällsstöd LSS 
och LASS uppgick 2005 till 46,1 miljarder kronor enligt Szebehely & Trydegård 
(2007). Försäkringskassans redovisade kostnad för vårdbidrag under 2008 uppgick till 2 
6181 mnkr och assistansersättning till 19 855 mnkr samma år. Noteras bör att detta inte 
är den totala kostnaden eftersom det är ett delat ansvar mellan försäkringskassan och 
kommunen. Dessa siffror utesluter handikappersättning och bilstöd. Vårdbi-
dragskostanden har sedan år 2006 ökat med 56 miljoner kronor och assistansersättning-
en har ökat med 3 771 miljoner kronor (Försäkringskassan 2009).  

Ersättningar 
En redogörelse över vem som har rätt och till vilken insats finns det redogjort för på 
försäkringskassans (2008) hemsida Det finns olika ersättningar som går att söka från 
försäkringskassan då ett barn har fått sin diagnos. Är funktionsnedsättningen hemmahö-
rande inom LSS så är barnet berättigat till assistansersättning. Om behovet av hjälp för 
mer än tjugo timmar per vecka finns så är det försäkringskassan som står för kostnader-
na, är behovet mindre så är det kommunen som står för ersättningen. Vårdbidrag är ett 
bidrag som föräldrar kan söka med mening att inte lida ekonomisk förlust vad det gäller 
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extra utgifter kring barnets funktionsnedsättning. Detta bidrag kan även föräldrar till 
barn med ADHD och ADD samt DAMP söka. Ett exempel kan vara medlemsavgifter i 
intresseföreningar kring barnets funktionsnedsättning till exempel Riksförbundet Atten-
tion som är en intresseförening för familjer som är berörda av ADHD (attention-riks 
2009; försakringskassan, 2008). Även bensinkostnader och i vissa fall inkomstbortfall 
kan ersättas. Bilstöd är en ersättning förälder som bor ihop med det funktionshindrade 
barnet kan söka för att anpassa bilen. Barnets funktionsnedsättning måste vara omfat-
tande med problem att förflytta sig på egen hand och likaledes svårigheter med att åka 
kollektivtrafik (a.a.).  
 

Kunskapsläget  
Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan ha mycket olika förutsättningar för det 
stöd som finns att tillgå. Vi ämnar därför ge en redogörelse av den tidigare forskning 
som har behandlat ämnet upplevelse av samhällsstöd. I detta stycke ämnar vi ge en 
överblick av vad forskningen säger om hur föräldrar till barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar upplever samhällsstödet de erhåller. 
 
    Larsson (2004) skriver om vikten av att den som får stöd och service känner tillfreds-
ställelse med att veta vad som ska hända - att ha en förutsägbar tillvaro. Förutsägbarhet 
i tillvaron och en möjlighet att påverka den specifika insatsen påverkar känslan av att 
känna sig delaktig i sin egen tillvaro. Delaktighet kan ge en grund för känslan av att 
vara huvudpersonen i sitt eget liv oavsett om det gäller den funktionshindrades liv eller 
den anhörigas (Larsson 2004; Szebehely & Trydegård 2007). Detta eftersom möjlighe-
ten att styra vardagen påverkar hela familjen att få känna sig delaktig kan handla om att 
kunna påverka de beslut som styr vår vardag vilket föräldrar till barn med funktions-
nedsättningar kan uppleva en brist av (Molin 2004).  

Vikten av att människor bör ha möjlighet att påverka och styra sin vardag nämndes 
redan på 1980 talet. Då skrev Statens handikappråd som är föregångare till handikapp-
ombudsmannen, om detta. Statens handikappråd fick 1982 i samråd med Socialstyrel-
sen, Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och handikapporganisationerna i 
uppdrag av regeringen att se över samhällsstödet till familjer med funktionshindrade 
barn. De fann att familjer som får ett barn med funktionsnedsättning behöver långtgå-
ende samhällsstöd på både på det individualpsykologiska planet som på ett grundläg-
gande plan. Med grundläggande menade Statens Handikappråd de basala vardagliga 
behoven av mat, hygien, bostad etc. De poängterade att det krävds att olika huvudmän 
tar ansvar för att rutiner och beredskap byggs upp för människor med funktionsnedsätt-
ning för att kunna ge rätt samhällsstöd. Utvecklingen av behovet av samhällsstöd är en 
pågående och ständig process som ständigt måste utvärderas. Rapporten är baserad på 
studier av hur funktionsnedsatta människor upplever samhällsstödet.(Carlshamre 1982) 

Siklos och Kern (2006) påpekar att föräldrar till barn med autism upplever att det 
viktigaste samhällsstödet handlar om rätt sorts vård, habilitering och träning och inte 
stöd med sociala aktiviteter. Samma forskare menar att det kan ha att göra med en me-
dial bild av att Autism kan ”botas” med rätt träning och habilitering som enligt Siklos 
och Kern (2006) de senaste åren har blivit vedertagen. De anser även att insatser som 
ges från samhället således kan påverka nivån av upplevd stress. Om rätt stöd och insats 
planeras samt om föräldrarna själv är delaktiga i planering och uppbyggnad av insatser-
na runt barnet så kan föräldrarnas upplevda stress minska och öka känslan av att famil-
jen fungerar mer tillfredsställande (Siklos & Kerns 2006).  
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Vidare menar forskarna att stress och depression hos mödrar till barn med Autism är 
kopplat till det sociala stöd de får från sin omgivning (nätverket). Tron på samhällsstö-
det och stöd från sitt nätverk kan minska stressen och leder till en god utveckling för 
barnet och familjen. Det kan därför vara svårt att ge ett generellt samhällsstöd som är 
individanpassat eftersom ett generellt stöd i dagsläget inte kan baseras på specifika in-
dividers stöd från sitt nätverk (Siklos & Kerns 2006; Olsson & Hwang 2003). 

Föräldrar till barn med diagnoser som ryms inom Autismspektrat har i en australien-
sisk undersökning visat lägre äktenskaplig tillfredsställelse än de i kontrollgruppen som 
inte har något neuropsykiatriskt funktionsnedsättning. Här menar man att den dagliga 
upplevelsen av stress i omvårdnaden av de barn med diagnoser som kan kräva en hög 
grad omvårdnad tar energi från samvaro med övrig familj och då även partner (Higgins 
Bailey & Julian 2005). I studien framkommer även att avlastningsstöd är positivt för 
familjerna. Negativt upplevs omgivningens ibland bristande förståelse av funktionsned-
sättningen och därmed bemötandet av barnet och familjen. Dessa två aspekter anses 
påverka den upplevda stressen hos föräldrarna (a.a.). Familjerna svarade i undersök-
ningen att barnens aggressivitet var den största faktorn i stress kring funktionsnedsätt-
ningen. Det framkom även att barnens beteende utanför hemmet var en källa till stress 
hos föräldrarna. Även föräldrar till barn med ADHD känner en ökad stress och likaså 
ett mindre socialt stöd av sin närmaste omgivning (Lange et al 2005). En lägre känsla 
av livskvalitet rapporterades av både mödrar och fäder, dock hade mödrarna något stör-
re stöd från sitt nätverk än fäderna (a.a.). 

Forskning har visat att när föräldrar möter stödet som finns från samhället händer 
olika saker som kan påverka utgången av upplevelsen av samhällsstödet. Föräldrarna 
har ett föräldraperspektiv och den de möter vid behov av samhällsstöd är ofta en profes-
sionell person. Även det faktum att olika diagnoser kräver olika bemötande är en viktig 
aspekt (Siklos & Kerns 2006). Familjerna ställs inför olika problem kopplade till själva 
diagnosen men även problem kopplade till den sociala situation de befinner sig i. Vissa 
kan de själva lösa andra känns övermäktiga och till en viss del kan föräldrarnas förvän-
tan på samhällets stöd vara orealistisk och signalera ”ta över – ordna problemet” (Möl-
ler & Nyman 2003).   

Familjerna dras ofta in i samhällsstödet och den i förväg lagda mall av insatser som 
finns. Larsson (2004) har sett att institutioner har vissa rutiner och mallar i syfte om att 
kunna tillgodose de behov som familjerna har i det dagliga livet. Larsson (2004) talar 
om ”behovsparadoxen” att man ska acceptera en viss ordning på serviceinsatserna och 
förutsätts vara delaktiga i dem. Vi tycker oss se att delaktigheten på förhand kan vara 
villkorad. Samhällsstödet är redan konstruerat innan familjen kommer in i samman-
hanget då samhällsstödet bland annat styrs av politiska och ekonomiska ramar (a.a.). 
Det gör att familjer med barn med funktionsnedsättning kan tvingas forma sig efter des-
sa givna förutsättningar. En studie vid Göteborgs Universitet  av Ohlsson och wang 
(2003) visar att uppfattningen om det svenska samhällsstödet LSS är att det att de flesta 
är nöjda med stödet i stort. De menar att en inkongruens föreligger då det många gånger 
upplevs ligga en kamp bakom varje beslut som gagnar familjens situation, rätt till insat-
ser, även om bemötandet upplevs som positivt. Större delen av tillfrågade föräldrar ville 
ha mer kontakt och hjälp från professionella som har kunskap på området om funk-
tionsnedsättningen. En stor del familjer ansåg att det svenska samhällsstödet inte levde 
upp till vad som utlovats i aktuell lagstiftning. (Olsson & Hwang 2003)  

Osynliga funktionsnedsättningar är ett begrepp som nämns i forskning eftersom för-
äldrar kan uppleva sig ifrågasatta. De upplever att omgivningen stämplar dem som dåli-
ga föräldrar eftersom de inte kan ”uppfostra” sina barn, och att de är gnälliga och tjatiga 
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eftersom de kan kräva mer hjälp än andra föräldrar. Föräldrars upplevelse av förståelse 
från andra kan vara lägre och de kan därmed uppleva sig få ett lägre tolerant bemötande 
(Iglum, 1999).   

Teoretiska perspektiv 
Nedan följer två teorier som har en betydelse för vårt arbete. Dessa båda teorier använ-
der vi som verktyg då vi har läst biografierna men även som tolkningsram när vi analy-
serat vår empiri. Nätverksteorin ger oss en bild av hur familjekonstellationen och om-
kringliggande nätverk påverkar upplevelsen och med hjälp av KASAM har vi försökt 
att förstå föräldrarnas upplevelse av känslan av sammanhang i det vi har lyft fram ur 
biografierna. I det första kommer nätverksteori där vi går igenom hur de olika systemen 
påverkar varandra och sedan kommer en presentation av Antonovskys KASAM – en 
teori som handlar om känsla av sammanhang.   

Socialekologisk nätverksteori 
Tanken om hur vårt nätverk påverkar oss kommer ur systemteorin, som utvecklades 
från naturvetenskapen och handlar om att se hur delen påverkas av andra delar för att 
slutligen utgöra en ny helhet. Den beskriver hur vi människor ständigt utvecklas sam-
klang med andra människor i ett fortgående kommunikationssystem. Inom naturveten-
skapen talade man om celler, atomer och planeter, målet var att se dem i ett större sam-
manhang. Hur påverkar de varandra och hur utvecklas deras samspel med varandra och 
andra. Vad händer i universum när en planet försvinner hur påverkas systemet och de 
enskilda andra planeterna. På samma sätt kan man se det ur ett nätverksperspektiv, hur 
en individ påverkas om någon som är viktig för denne försvinner. Helheten är större än 
summan av delarna, elva fotbollspojkar kan inte spela en match var och en för sig men 
tillsammans så är de ett fotbollslag och då kan de spela en match. Om en spelare sedan 
blir skadad så påverkas hela systemet (laget). (Forsberg & Wallmark, 2005) Så inne-
börden av ovanstående är att allt mänskligt handlande och mänskliga problem uppstår i 
ett samspel mellan individer och kan inte förklaras genom en enskild individs handlan-
de. Att tänka systemiskt är att se hur allt hänger ihop – helheten men även att ta hänsyn 
till att ingen del är viktigare än någon annan då alla delar påverkar varandra (Öquist, 
2003). 
Vi väljer att använda oss av socialekologisk systemteori eftersom vi anser att den bely-
ser de olika upplevelser som framkommit i bearbetningen av vår empiri. Socialekolo-
gisk systemteorin ställer frågan om hur det är möjligt att analysera ett nätverk då nät-
verket befinner sig i en ständigt pågående process i samklang med andra närliggande 
nätverk. I Forsberg och Wallmarks (2005) bok om nätverksteori redogörs för den Ame-
rikanske barnpsykologen Urie Bronfenbrenner och hur han utvecklade en tanke om att 
varje barn påverkas av sina föräldrar men även att barnen påverkar sina föräldrar och 
därmed utvecklar föräldrarna i deras föräldraroll. Bronfenbrenner menar att systemteo-
rin bör ses ur en ekologisk förklaringsmodell, i detta fall samspelet och det gemensam-
ma beroendet mellan människan och den miljö som denne existerar i. Till exempel så 
påverkar barnet och föräldrarna varandra och sin omgivning genom att föräldrar upp-
fostrar enligt vissa givna normer och värderingar. Det kan göra så att barnet stärker dem 
i sin föräldraroll eller för den delen gör dem svagare i rollen. (Forsberg & Wallmark, 
2005) 
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Socialekologisk teori går ut på att se till fyra olika system som gemensamt ger en 
helhet – ett sammanhang. Redogörelsen som följer utgår ifrån att det i centrum för de 
fyra olika systemen finns en individ i utveckling (Forsberg & Wallmark, 2005). 
Mikrosystemet är det system vi själva väljer att ingå i. Det kan till exempel vara syste-
met på arbetet, familjen eller intresseföreningen. Det är de direkta förbindelserna som 
individen har med andra som kan påverka andra i dennes omgivning, det är det vikti-
gaste systemet eftersom det är där vi är just nu (Forsberg & Wallmark, 2005).  
Mezzosystemet är det system som linkar ihop två system. Ett gott exempel kan vara 
stödläraren (mezzosystem) på skolan som fungerar som en länk mellan föräldrar (mik-
rosystem) och barn (mikrosystem) och påverkar barnets tillvaro men även föräldrarnas. 
Vikten av att de olika mezzosystemen fungerar är särskilt stor när det gäller barn då 
barnen kan påverkas negativt i sin utveckling av att ha flera icke fungerande mezzosys-
tem i sin närhet Så om kontakten mellan mikrosystemet - föräldrar och mikrosystemet – 
lärare och mikrosystemet - föräldrar och mikrosystemet - kamrats föräldrar eller liknan-
de inte fungerar så kan barnet må psykiskt dåligt (Klefbeck & Ogden 2003). De kan 
även påverka varandra på andra sätt som att ett barn som hemma äter med händerna 
påverkar de andra barnen på dagis (mikrosystem) att äta med händer hemma hos sig 
eller på dagis. 
Exosystemen är de system som påverkar den enskilde individen utan att denne själv är 
en del av det aktuella systemet. Sådana system kan vara nämnder som tar kommunpoli-
tiska beslut och riktlinjer. Detta eftersom de tillexempel kan påverka en familj med ett 
funktionshindrat barn som är beroende av olika samhällsstöd. Om ett specifikt stöd dras 
in, minskas eller ökas så påverkas familjen indirekt (Forsberg & Wallmark, 2005). Så 
politikers åsikter om hur verksamheter ska utformas kan därför påverka familjen. Man 
bör ha i å tanke hur exosystemet påverkas av mezzosystemet och mikrosystem innan 
man kan dra slutsatser huruvida exosystemet påverkar ett annat mikrosystem.  
Makrosystemet i denna uppsats är Sverige – den sociala ekologin som alla fungerar 
inom som landets samhällsstruktur, religion och olika sociala handlingsmönster. Nor-
mer, värden och traditioner påverkar i en kedja ner till mikronivå. Nationella riktlinjer 
påverkar kommunen som i sin tur påverkar familjerna som i sin tur har påverkan på den 
enskilde individen och dennes utveckling (Klefbeck & Ogden 2003; Forsberg & Wall-
mark, 2005).  

KASAM – känsla av sammanhang 
Aaron Antonovsky var professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion 
Universitetet i Israel som avled 1994. Han utarbetade en teori KASAM - känsla av 
sammanhang (på engelska SOC, Sense of Coherence) efter en händelse 1970 som på-
verkade honom att föra sin sociologiska forskning i ny riktning. Antonvsky (2005) 
sammanställde resultat i en studie där han analyserade hur olika etniska grupper av 
kvinnor anpassat sig till klimakteriet. Resultatet han fick fram var att av de judiska 
kvinnor som inte hade suttit i nazismens koncentrationsläger ansåg sig till 51 % ha en 
god psykisk hälsa. Det var dock inte det som Antonovsky reagerade på utan snarare det 
faktum att 29 % av dem som suttit i nämnda läger ansåg sig ha en bra psykisk hälsa. 
Enligt Antonovsky själv var det startskottet för hans utveckling av det salutogena per-
spektivet och coping vilket han senare publicerade en bok om. Han antog att olika indi-
vider besitter olika generella motståndsresurser som hjälper personen att bekämpa olika 
stressorer. Dessa resurser bottnade i individens egna medel såsom ekonomiska resurser 
(GMR – generella motstånd) har och vilket socialt stöd där fanns. KASAM utvecklades 
som ett svar på frågan vilken resurs och egenskap som kan kallas för en GMR . Olika 
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individer klarar av yttre och inre stimuli/stressorer på olika sätt. Stressorerna kan vara 
krav som det inte finns några direkta referenser sedan tidigare att förstå situationen ut-
ifrån, det vill säga kaos och oordning skapar individen en känsla av sammanhang. (An-
tonovsky, 2005) 

Antonovsky (2005) förklarar KASAM som ett i grunden kognitivt begrepp och han 
förklarar i sin definition begreppet genom att dela upp det i tre delar: 
Begriplighet handlar om att de yttre och inre stimuli som individen utsätts för har olika 
grad av förnuftsmässig gripbarhet. En högre känsla av att förstå och begripa, desto 
mindre kaotisk och mer förutsägbara blir de stressituationer som man utsätts för under 
livets gång. Om individen har en hög känsla av begriplighet så kan framtiden och de 
olika situationer som dyker upp te sig mer begripliga och mindre överraskande. Detta 
genererar trygghet.  
Hanterbarhet handlar om de resurser som individen upplever sig ha tillgång till när det 
dyker upp kravfyllda situationer. Resurserna kan vara ekonomi, vänner man litar på bra 
läkare eller andra resurser som individen har till förfogande. Om man upplever sig som 
resursstark har man lättare att hantera stimuli/stressorer och acceptera och hantera situa-
tionen.  
Meningsfullhet, handlar om motivation. Upplever individen en känsla av meningsfull-
het finns det ett större engagemang att bekämpa de negativa stimuli/stressorer man ut-
sätts för. Det handlar enligt Antonovsky (2005) alltid om bitar som är viktiga som har 
betydelse för individen. Alltså kan motivationen vara personens barn. 

Antonovsky (2005) menar att känslan av sammanhang påverkar vår hälsa, ju bättre 
KASAM – att förstå sig själv i ett sammanhang - desto större chans till upplevelse av 
god hälsa. KASAM byggs upp under vårt liv från barndomen och kan variera över tid. 
Livets olika skeden och de olika val varje individ gör under livet och i vilket samman-
hang individen tillbringar sin tid (socialt, etniskt, religöst etc.) präglar känslan av sam-
manhang (a.a.). 

METOD 
Här nedan följer en översikt av hermeneutiken samt tre metodologiska principer som är 
viktiga i arbetet med uppsatsen. Vi har även givit akt på de etiska dilemman som vi har 
sett under vårt arbete under en rubrik. Sist i metodkapitlet tar vi upp avgränsningar och 
genomförande. Sedan ger vi vår syn på arbetets validitet och reliabilitet samt resonerar 
runt generaliserbarheten. 

Hermeneutiken  
Hermeneutikens ursprung är texttolkning av bibeltexter men efter hand har utgångs-
punkten vidgats och innefattar all text. I Esaiasson et. al (2007) så tolkas hermeneutiken 
som ”Läran om läsning och tolkning”. I vår studie ska de upplevelser som biografiernas 
författare har, betraktas genom den hermeneutiska cirkeln där delarna och helheten har 
ett ömsesidigt beroende till varandra (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 I Madisons ”metodologiska principer” finns bland annat tre principer som tar hän-
syn till textens helhet; omfattning, inträngande och grundlighet (Alvesson & Sköldberg, 
2008). Den första ser till helheten, den andra pekar på och blottlägger den problematik 
som finns i grunden och den tredje säger att de frågor som ställs till materialet bör be-
svaras av detsamma inte av den som tolkar. Det texten säger eller inte säger oss ska ses 
i sin kontext det vill säga förstås i sitt sammanhang (a.a.). 
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Vi har läst fem biografier där författarna skildrar hur det kan vara att leva med ett 
funktionsnedsatt barn. Författarna har visat på sin upplevelse och därmed förmedlat och 
manifesterat sitt budskap. Detta budskap blir vår bild av texten som vi sedan ser i sin 
kontext av samhället och dess stöd och den problematik som kan finnas i föräldrarnas 
upplevelse av detta stöd. Detta kan ge en ny förförståelse som sedan kan mätas mot 
texten igen genom nya frågeställningar. Vår förförståelse av det fenomen vi studerar är 
givetvis viktig för tolkningen. Vi har båda erfarenheter från att ha arbetat med barn med 
funktionsnedsättning och har sett dem och deras familjer i sina vardagsliv på nära håll. 
Detta kan göra att inlevelseförmågan ökar på grund av erfarenheten och att vi ser mer 
än texten ger.  

Vi väljer att se författarnas upplevelse som sanna för dem och genom att vara med-
vetna om vår förförståelse och beaktar den genom hela arbetsprocessen, för att inte läsa 
in sådant som inte finns där men som vi ”vet” av erfarenhet kan förekomma, tror vi att 
vi lyckas förhålla oss till texten på ett objektivt sätt. Å andra sidan är denna förförståel-
se en grund för att kunna se helheten och få en ny förförståelse från delarna relaterat till 
helheten och vice versa – den hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

Etiska överväganden 
Det författarna gör i sina berättelser är att lämna ut en del av sig själva. Då vi analyserar 
deras upplevelser återger vi det vi ser att de upplevt. Vi tar oss alltså rätten att analysera 
en del av deras livsvärld vilket kräver etiska övervägningar genom hela processen. Det 
kan vara känsligt att i vårt arbete ta upp situationer föräldrarna varit med om och lägga 
den upplevelsen i vårt teoretiska perspektiv. Det vi ser av författarnas upplevelser är det 
de har skildrat och det är i sig inget som ger något avslöjande. Det som kan vara ett 
etiskt dilemma är att vi lägger deras upplevelse under vår lupp och delar in det som vi 
ser det i olika perspektiv där de får ge röst åt hur det är att vara förälder till ett barn med 
funktionsnedsättning. Då vi lägger samman de olika delarna av författarnas upplevelser 
med andras för att få en helhet kan det göra att vi ser samband som de inte haft för av-
sikt att få skildrat. Vi tar även bara upp det vi ser av deras upplevelse av samhällsstödet, 
det kan finnas aspekter som författarna hellre skulle vilja ha presenterat. Vi tror att de 
skriver sina böcker för att andra ska få en uppfattning av hur det kan vara att leva med 
ett barn med funktionsnedsättning inte med tanke på att bli analyserade som objekt, 
alltså, föräldrar till dessa barn. Biografin har också en författare och det är deras upple-
velse vi ser på, därför kan inte krav på författarens anonymitet uppfyllas. Även om de 
redan själva har tagit beslutet att ge ut materialet i bokform har de inte haft någon öns-
kan om att vara med i en analys i en uppsats gjord på Socialhögskolan. Vårt arbete ef-
tersträvar att vara så värderingsfritt som möjligt. Enligt Gren (1996) är det viktigt att 
låta de egna värderingarna och normer samt regler vara med i samtalet under analysen. 
Vi tror oss kanske kunna bortse mycket av värderingarna genom att lägga dem synliga 
på bordet. På samma sätt så kommer vi att försöka att inte värdera enskilda handlägga-
res insatser eller kommunernas riktlinjer eftersom det är föräldrarnas upplevelse som är 
det viktiga att lyfta fram. Det är förmodligen långtifrån alla som läser dessa biografier 
som har en inblick i lagtexter och riktlinjer.  

Urval – val av biografier som empiri 
Då vi valde att ha biografier som empiri fanns en tanke med att de som får ett besked 
om att de har fått ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning söker information. 
Den informationen tror vi de söker inte enbart hos barnhabiliteringen utan också från 
dem som har gått igenom en liknande situation som de just upplever det vill säga att 
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vara förälder till barn med ovanstående funktionsnedsättning. De som skrivit de av oss 
valda biografierna är just föräldrar med upplevelser av hur det kan vara att leva med 
dessa barn. Då böckerna finns tillgängliga på bibliotek kan de lånas av vetgiriga föräld-
rar som vill veta om andras upplevelser. Det kan vara så att man som läsare av biografi-
erna får en syn på det författarna skildrar av samhällsstödet i dessa böcker som sedan 
kan påverka den framtida kontakten med samhällsstödet. Det var där vårt intresse för 
uppsatsens ämne började – nämligen med vad följderna kan bli om det som skildras i 
böckerna, till exempel att rätten till samhällsstöd alltid föregås av kamp för att man ska 
få det, är negativt eller positivt och vad det ger för framtida förhållningssätt i kontakt 
med samhällsstödet.  

Avgränsningar av biografier  
De böcker vi valde att ha som empiri i vår uppsats är baserade på författarnas upplevel-
se av att leva med ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Böckerna kan 
ge en aktuell bild av hur samhällsstöd upplevs av dem det berör. Begränsandet av dia-
gnoser är endast till för att ge oss en god ram att hålla oss inom samt att avgränsa själva 
sökandet av forskning och böcker till empirin. Dessa diagnoser innefattas av det som i 
vardagligt tal brukar benämnas som neuropsykiatriska diagnoser – ADHD, Asperger 
och Autism. För att vidare begränsa vår empiri har vi valt ett tioårsspann för publicering 
av dessa biografier 1999-2009. Detta eftersom vi ansåg att det var viktigt att se på upp-
fattningen av samhällsstöd i en nutid samt för att kunna dra mer generella slutsatser 
mellan författarnas upplevelser som var jämförbara ur gällande lagstiftning. Det är svårt 
att tolka upplevelser innan LASS infördes då det var en omfattande stödreform.  
    Alla böcker vi valt finns representerade på folkbiblioteken och Stockholms Universi-
tets bibliotek. Detta för att säkerställa att böckerna finns tillgängliga för alla att låna 
eftersom vi har en bakomliggande tanke om att föräldrar med barn med funktionsned-
sättningar läser biografier av skrivna av andra föräldrar i liknande situation som de själ-
va. Detta tror vi innebär att de böcker som är lättillgängliga är de som blir mest lästa. 
Biografierna har varit listade i bibliotekskatalogen under VLa –medicin och LZ – bio-
grafier. Biografier kan finnas både under VLa och LZ då det i biografierna förekommer 
medicinska diagnoser. Vi undersökte i fysisk form och genom att läsa förlagets be-
skrivning samt att bläddra i dem i avsikt om att få tag på böcker som passar vårt syfte. 
Intention i inledningsskedet var även att kunna lista tjugo böcker för att sedan välja ut 
de tio som har varit lånade mest, men detta har inte varit möjligt enligt bibliotekarie Y. 
Ingelsson (Stockholms Stadsbibliotek, personligt kommunikation, 5 mars 2009) då bib-
lioteken inte har en databas där det går att söka på detta sätt. Efter omarbetning av frå-
geställning och syfte från att röra hela familjens upplevelse till ett mer föräldraorienterat 
perspektiv så har vi gallrat bort ytterligare några böcker. En av böckerna fanns som 
pocket i flera vanliga tidningskiosker och bokaffärer. 

Då vi sökte biografier i Stockholms universitets databas samt Stockholms Stadsbib-
lioteks databas så använde vi oss av nedanstående sökord i olika kombinationer med 
hjälp av på bibliotekets klassificeringsbokstäver för biografi och medicin: Funktions-
nedsättning, ADHD, Autism, Asperger syndrom, neuropsykiatri, biografi, livsberättelse.     

Genomförande och bearbetning  
När vi började arbeta med materialet, läsa böckerna, visste vi inte vilka upplevelser vi 
skulle finna i dem. Vi beslöt därför att läsa böckerna i syfte om att få en bild av vad som 
verkade vara utmärkande för upplevelsen av samhällsstöd. Detta gjorde vi genom att 
skriva ner vartefter vi upptäckte att författarna berörde upplevelse av samhällsstöd och 
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genom att sätta märken på boksidorna för att kunna kontrollera citat och utsaga senare. 
Sedan la vi gemensamt ut lappar med de olika upplevelserna och såg då vad som verka-
de vara det som författarna berörde mest. Vi skrev ner de upplevelser vi såg på lappar 
och lade dem på golvet runt en bok som fick representera föräldrarna. På det viset fann 
vi föräldrarnas upplevelser av samhällsstödet som vi lyft fram i vår studie. 
     Vår empiri valde vi sedan att analysera med tidigare forskning som bakgrund och 
med socialekologisk nätverksteori samt KASAM. Då det handlar om upplevelser tyckte 
vi att Antonovskys KASAM samt social ekologisk nätverksteori passade vår studie. Vi 
menar att nätverket påverkar upplevelsen och vice versa. Den äktenskapliga tillfreds-
ställelsen påverkas av funktionsnedsättningen och därmed så kan även det funktions-
nedsatta barnets tillvaro påverkas av föräldrarnas situation. Detta motiverar valet av 
socialekologisk nätverksteori. Vad gäller KASAM så är upplevelsen av hanterbarhet, 
begripligheten och meningsfullhet viktig i upplevelsen av att kunna påverka sin vardag. 
Vi kopplar även detta till den tidigare forskningen om upplevd stress hos föräldrar med 
barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ju mer resursstark människor upplever 
sig ju lättare är det att hantera stress och acceptera och hantera situationer enligt 
KASAM. 

Validitet 
Kvale (1997) delar upp validitetsarbetet i tre delar; att kontrollera, att ifrågasätta och att 
teoretisera.  
Att kontrollera handlar om att kvalitetssäkra sitt arbete genom att ständigt se till att inte 
göra en subjektiv tolkning det vill säga att bara se det vi själva vill se. Det vi gjort för 
att kontrollera den externa validiteten är att jämföra materialet vi fått fram genom att 
lägga en matta av fakta från tidigare forskning runt upplevelsen av samhällsstöd och 
spegla mot det vi ser i texterna. Vi har också tydliggjort vad det är som är vår uppfatt-
ning om tolkning av texten.  
Att ifrågasätta är svårt då det är författarnas upplevelse vi ser på eftersom det vi har 
som kvalitativt material är författarnas texter och vi kan eller vill inte ifrågasätta om 
deras utsaga är sann eller ej (Kvale, 1997).  
Att teoretisera är ett sätt ”att avgöra om en metod undersöker vad den avser att under-
söka” (Kvale, 1997). I uppsatsen så ämnade vi se föräldrarnas upplevelse av samhälls-
stödet. De teorier vi valt knyter an till upplevelse och till känsla av sammanhang samt 
till nätverksteori. KASAM ser till hur man klarar av olika motgångar och hanterar des-
sa. I nätverksteori menar man att allt hänger ihop, mänskligt handlande och mänskliga 
problem uppstår i ett samspel och kan inte ses som ett enskilt förlopp genom en enskild 
individs handlande (Öquist, 2003). Att tänka systemiskt är att se hur allt hänger ihop – 
helheten och delarna – inget är viktigare än det andra utan påverkar varandra (a.a.).  

För intern validitet, då vi har en hermeneutisk utgångspunkt, menar Hirsch (1967) i 
Alvesson & Sköldberg (2008) att texten är stabil men för att validera ska man jämföra 
med författarens andra verk eller andra verk från samma kultur etcetera. De texter vi 
valt är biografier och det är bara en av författarna som vi vet har skrivit fler böcker i 
biografisk form. En jämförelse med den av biografierna som var en fristående efterföl-
jare och författarens andra bok visade oss i stort sett samma bild av upplevelsen runt 
samhällsstödet som den av oss granskade biografin. Det vi kan göra är att se de fem 
författarnas upplevelser i ljuset av varandra som föräldrar till funktionsnedsatta barn. 
Det har vi också gjort i uppsatsen och funnit liknande skildringar av upplevelser av 
samhällsstöd hos dem, dock inte helt samstämmiga. Att skildringen av upplevelsen skil-
jer sig kan bero på att man befinner sig i olika kontexter med olika förutsättningar vilket 
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vi också resonerar runt i uppsatsen. Detta till trots borde validiteten vara tämligen god i 
vårt arbete.   

I vårt läsande har det faktum att det kan vara så att en bok skrivs i terapeutiskt syfte 
för att bearbeta sina upplevelser funnits med, lika så att berättelserna kan vara utbrode-
rade det vill säga att man har lagt till och överdrivit då man vill att läsaren ska förstå hur 
det kan vara att leva med ett barn med funktionsnedsättning. Det finns också en finansi-
ell faktor, nämligen att en bok som säljer ger inkomst. Kanske frestas man att krydda 
sanningen för att dra fler läsare? Vi är medvetna om att vår förförståelse kan ”läsa in” 
upplevelser som inte är upplevda av författarna. Vi förhåller oss till det igenom hela 
arbetet.   

Reliabilitet 
Med reliabilitet menas hur tillförlitliga våra tolkningar är för uppsatsen. Böckerna kan 
läsas av flera människor men resultatet kan vara olika beroende på läsarens egen för-
förståelse och tolkning av upplevelserna i böckerna.  Det kan därför vara svårt att tala 
om reliabilitet i en uppsats med hermeneutisk utgångspunkt, därför att en identisk upp-
repning kan vara svår att göra (Esiasson et al 2007). 

Detta med att vara två som läser samma böcker kan därför öka uppsatsens reliabili-
tet eftersom två olika människor står för tolkningen (a.a.). Vi har därför enbart tagit upp 
upplevelser som vi båda har varit överens om förekommer i böckerna. Vi har var för sig 
läst böckerna och sedan pratat med resonerat runt vad vi sett och åter gått in och kon-
trollerat att det verkligen förhöll sig på det viset. Därmed har vi så långt det gått säkrat 
att inte någon av oss misstolkat det som står skrivet. Det har varit ett sätt att försäkra att 
bilden blir så korrekt som möjligt då vi inte kan ställa följdfrågor till texten som det är 
möjligt att göra då empiri består av intervjuer.  

Generaliserbarhet 
I begreppet generaliserbarhet ligger tanken om huruvida den utvunna kunskapen – slut-
satsen går att generalisera. Det kan vara svårt att tala om generaliserbarhet när man un-
dersöker upplevelsen av något fenomen i biografier då upplevelsen är kontextuellt bun-
den till författaren. Det som går att säga om generaliserbarhet är att det vi läst av föräld-
rarnas upplevelse stämmer väl med tidigare forskning det vill säga den externa validite-
ten. Vi tror att det går att generalisera de resultat vi fått fram, att det kan finnas liknande 
upplevelser i kontakt med samhällsstödet bland föräldrar till neuropsykiatriskt funk-
tionsnedsatta barn i samhället i övrigt. Vi kan alltså med hjälp av de valda teorierna och 
god validitet samt ett försök till god reliabilitet känna att det skulle kunna gå att dra 
slutsatser som är generella för fenomenet.     

Resultat  
Nedan presenteras resultatet för en biografi i taget och vi ger först en kort beskrivning 
av boken samt citat från förlagets presentation av biografin. Anledningen till att förla-
gets beskrivning är med är att den kan ha stor betydelse för om man väljer en bok eller 
inte. Förlagets presentation kan också påverka läsarens upplevelse eftersom de får med 
sig en bild av författaren som t.ex. stark, sympatisk eller rättrådig. Vi tar med alla delar 
där vi ser upplevelsen av samhällsstöd beröras och även de delar där vi kan se hur nät-
verket kan påverka föräldrarnas upplevelse.  Det finns i stora stycken liknande upple-
velser i biografierna runt samhällsstöd och nätverk men det finns också enstaka upple-
velser som skiljer sig från andra. Vi redovisar även dessa enstaka upplevelser även om 
de inte förekommer så frekvent.   
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1. Anvhe, K (1999) Ett vuxet liv för Olof; Örebro, Libris 

Olof har diagnostiserats med Autism, Karin Anvhe är ensamstående mamma till 
Olof. I denna sin tredje bok om Olofs liv berättar Anvhe hur LSS och LASS har 
påverkat deras liv. På baksidan beskrivs boken av förlaget som en ”framförallt fan-
tastisk sannsaga om vad som kan hända när varmhjärtade människor – med lagen på 
sin sida – bestämmer sig för att göra det som verkar helt omöjligt”.  

I bokens inledande kapitel så skriver författaren öppet om de suicidtankar hon hade i 
den del av sitt liv hon valt att skriva om. Anvhe (1999) återger att hon vid ett tillfälle 
innan LASS införs - bokstavligen står vid ett stup och tänker hoppa med sin son på 
grund av upplevelsen av utmattning, bristande framtidstro och att vara ensam och slut-
körd. Anvhe (1999) upplever inte samhället som ett stöd i son Olofs dagliga liv. Hon 
beskriver upplevelsen av ensamhet kring sonens funktionsnedsättning och utformningen 
av eras gemensamma vardag. 
Bristande stöd och enligt Anvhe (1999) handläggare som är rädda för sonen och inte har 
kunskap om funktionshindret genererar en dålig upplevelse beträffande kontakten med 
personer som representerar myndigheten - kommunen. När Anvhe (1999) får avslag på 
ansökan om LASS så framkommer det att handläggaren och dennes chef enligt Anvhe 
(1999) har dokumenterat osanningar i svaret på avslaget.  
 

-Du har skrivit att vi har avlastningsfamilj, fortsatte jag. Var finns den goda glassen?2 
- Nej, jag vet att det inte stämmer, men när jag påpekade det för min chef tyckte hon 
att det borde stå kvar. (Anvhe 1999 sid. 24) 

 
      Anvhe (1999) återger hur hon upplever att hon fick ”kämpa” mot handläggaren och 
dennes chef då hon fick avslag på ansökan om personlig assistans. De överklagade i 
länsrätten. Hon beskriver sin seger så här: ”Efter ett halvår av intensive möda och ång-
est ägde vi en klenod: Länsrätten beviljade Olof personlig assistans. Den primära kam-
pen var över och en ny värld öppnade sig”. (Anvhe, 1999 sid. 28) 
Det är de personliga assistenterna som står för de positiva upplevelserna av samhälls-
stödet. Flertalet gånger uppger hon att vardagen inte skulle fungera utan det samhälls-
stöd som assistenterna representerar. Mycket långtgående stöd från en av LASS assi-
stenterna, som ordnar bostad åt sonen på en ö där hans egen familj har en bostad är upp-
lever Anvhe (1999). Detta ligger dock utöver de åtaganden som en personlig assistent 
har i sin arbetsbeskrivning, en personlig relation mellan Anvhes son Olof och assisten-
terna har uppstått långt utöver vad som kan förväntas med arbetsbeskrivningen i åtanke. 
Ytterligare ett exempel på det är när en annan assistent ordnar på eget initiativ en se-
mesterresa åt sig och Anvhes son. Vid andra semesterresan för sonen beskriver Anvhe 
(1999) sin upplevelse så här: 
 

                                                 
2 Det som författaren hänvisar till som ”den goda glassen” tolkar vi i sammanhanget som något gott som 
erbjudits henne men som hon inte har fått ta del av – en osanning. 
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Olof var fullkomligt trygg. Jag var lika trygg. Håkan gladde sig över resan och jag 
hade länge längtat efter min semester. Allt kändes fantastiskt. Jag grät när tåget för-
svann i fjärran. Jag grät av tacksamhet, förväntan, rörelse och tomhet i en märklig 
blandning. (Anvhe, 1999, sid.95) 

     Anvhe (1999) beskriver svårigheter i att finna assistenter som fungerar med so-
nen. Anledningen till att Anvhe (1999) har problem med att finna ”rätt” assistent är 
enligt hennes egen beskrivning att sonen är ”extremt personkänslig” (sid.54). Hon 
lägger ner mycket personlig tid till att finna rätt människor för att Olof ska fungera. 
Hon söker assistenter bland annat genom skolan och även genom redan fungerande 
assistenters vänner. När Anvhe (1999) upplever att hon har funnit rätt person för 
jobbet så övergår samhällsstödet och därmed LASS-insatsen från en generell insats 
till något mycket mer personligt. Anvhe (1999) beskriver en upplevelse av lycka 
över att ha funnit ”rätt” assistenter för sonen men återger samtidigt att hon anser att 
den låga assistentlönen är en bidragande orsak att det är svårt att finna personliga 
assistenter.   

    Anvhe (1999) utrycker att kommunerna har olika riktlinjer i hur mycket och vilket 
stöd som ges, hon är väl medveten om att politik styr resurser och beskiver stundtals en 
upplevd uppgivenhet inför detta. Att inte kunna påverka det stöd sonen har rätt till, hon  
vill välja vem som ska komma in i deras hem och ersätta henne i vården om sonen. Vi-
dare beskriver hon upplevelsen av att vardagen formas efter kostnadskriterier såsom 
”dyra” och ”mindre dyra” samhällsinsatser. Det rör sig om assistanstimmar, placeringar 
i skolor anpassade för den aktuella funktionsnedsättningen och/eller stöd med avlast-
ning. Så här målande beskriver hon sin upplevelse av ett besparingshot: 
 

Nu har det mullrat igen på socialdepartementet. Det har åter viskats om nya bespa-
ringar inom assistansreformen - tar det då aldrig slut?” 
Anvhe (1999 sid 110)   
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2. Hjelm, F (2008) Vad händer med Kalle; Stockholm, Cura 

Fredrik Hjelm berättar i om sin son Kalle. Hur det gick till när Kalle fick diagnosen 
Autism och hur deras liv har sett ut till idag. På baksidan av boken beskriver förla-
get det som följer: ”Fredrik Hjelm skriver mycket personligt men med stor integritet 
– utan att bli privat – det är en varm kärleksfull skildring om Kalle och om en familj 
när allt ställs på sin spets och hela livet förändras”.  

Hjelm (2008) berättar att de upplever att efter ”tjat” ”äntligen” får ett beslut om att so-
nen får börja i särskola tidigare än vad som är brukligt. Upplevelsen av att behöva vara 
en jobbig förälder för att få det samhällsstöd som sonens diagnos tillåter enligt lagen är 
tydlig i boken. Men även att den hjälp som sedan ges inte upplevs som tillräcklig på 
grund av avsaknaden av utbildad personal framhålls. Författaren framställer en upple-
velse av att få tjata för att få en insats som sedan inte är professionell nog.  

Han undrar speciellt över varför det saknas kompetent personal där stödet förverkli-
gas nämligen det personliga runt Kalle och undrar också om hur det kan vara en sådan 
skillnad i insatserna mellan landsting och kommun. Landstinget å ena sidan upplevs 
som kompetent, sonens utredning som positiv och omhändertagande. ”Vi föräldrar får 
mycket utrymme. Kuratorer och psykologer finns där även för oss, vilket är en stor be-
frielse, för vi behöver hjälp”. (Hjelm 2008. Sid. 71). Han upplever att landstingsvården 
har utbildad (professionell) personal. Däremot upplevs kommunen och dess personal 
som mindre utbildad vilket upplevs frustrerande då det enligt honom är den sista viktiga 
biten av kedjan som ska se till att det samhällsstöd man fått beviljat för sin son ska för-
verkligas. Han uttrycker sig så här: 

 
Varför ska kommunen besätta den sista – men ack så viktiga – länken i kedjan? 
Varför ska det viktigaste jobbet läggas ut på outbildad personal? I princip kan ju 
vem som helst söka jobbet som Kalles tränare, det finns inga formella krav. (Hjelm 
(2008, sid. 88) 

 
     Författaren och hans fru har i boken en diskussion huruvida de själva ska bekosta 
sonens habilitering eftersom de beskriver upplevelsen av att inte få rätt samhällsstöd i 
tid för sonens bästa. Det faktum att insatserna dröjer upplevs enligt Hjelm (2008) som 
mycket problematiskt . 
    Hjelm (2008) beskriver att den låga assistentlönen är en bidragande orsak till att anta-
let assistenter är lågt Hjelm (2002) utrycker även att det kan påverka samhällsstödet 
eftersom personalen inte har samma utbildning och därmed inte har samma kunskaps-
bank om funktionsnedsättningen. I biografin återges olika former av stöd enligt LSS 
bland annat så får familjerna bistånd i form av korttidshem och avlösare för sin son. 
Helheten och tanken bakom stödet upplevs positivt även om Hjelm (2008) utrycker ett 
dåligt samvete, ett tillkortakommande i föräldrarollen. Som till exempel han beskriver 
så här:  
 

Vi har börjat skola in Kalle i ett korttidshem. Det tog emot, men vi insåg för att 
orka vara bra föräldrar åt bägge våra pojkar så är det nödvändigt. [….]det är givet-
vis känslomässigt jobbigt att inse att vi inte orkar med vårt eget barn. Hjelm (2008, 
Sid. 175) 
 

   Hjelm upplever så som vi tolkar det att avlösarservicen är en hjälp men att den hjäl-
pen kommer med en upplevelse ett get tillkortakommande som förälder. Upplevelsen av 
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att inte räcka till samt det faktum att det som Hjelm (2008) beskriver det handlar om 
”främmande” människor som vårdar och tränar barnen samt avlöser föräldrarna i det 
egna hemmet. Upplevelsen av att släppa in någon främmande i sitt hem beskrivs bland 
annat så här: ”Det var sällan avlösarnas fel många gånger kände vi oss obekväma med 
främmande människor i huset, det blev en märklig situation.” Hjelm (2008, sid. 157) 
 

 

3. Larsen, M (2008) Är jag normal mamma?; Västra Frölund, Aduct 

Malene Larssen är mamma till en flicka med ADHD (ADD) och beskriver i sin bok 
livet med denna funktionsnedsättning. ”Följ med på en resa från djupaste mörker 
där alla dörrar är stängda till en glänta i skogen där solens strålar äntligen når ner” . 

Upplevelsen av kunskapstörst och längtan efter av att dela sina erfarenheter med andra 
föräldrar i liknande situation beskriver Larssen (2008). Hon läser böcker och går på 
föreläsningar för att träffa och få höra hur andra föräldrar med barn med ADD och 
ADHD har för upplevelser av samhället och samhällsstödet. Hon som tidigare inte hört 
mycket om diagnosen ADD och hur den påverkar livet i vardagen beskriver sitt sökan-
de så här:  
 

Jag försöker hitta föräldrar som har äldre barn med diagnosen ADD. Jag läser 
böcker och artiklar, pratar med gamla kollegor som har erfarenhet av osynliga 
funktionshinder. (Larssen, (2008, sid.91) 

 
    Upplevelsen av att vara beroende av det egna informationssökandet är tydligt, den 
information som ger från samhällets professionella instanser så som LSS handläggare, 
skolan och landstinget är inte tillräcklig och upplevs inte heller anpassat för de som vill 
veta mer. En information ges och fördjupningar är något Larssen (2008) upplever att 
hon själv får söka. 
Man kan se att det finns en sorg över att inte alla föräldrar kan ”kämpa” för sina 
barn. Hon lovordar sin man då han ger henne hundra procents stöd även om flickan 
inte är deras gemensamma barn. Vidare undrar hon hur hon hade klarat sig utan 
hans stöd. Hon beskriver vidare upplevelsen av att kunna och att ha förmågan att 
själv kunna kämpa för sina rättigheter som viktig. Samtidigt beskriver Larssen 
(2008) i boken hur hon upplever vilka konsekvenser det blir när föräldrar inte har 
orken och då samhällsstödet har brustit, så här: 

Jag har också träffat ungdomar själva som tappat tron på en framtid, hamnat snett 
mycket på grund av att de inte fick hjälp och stöd i tid. Det är sorgligt och väldigt 
onödigt eftersom varje missförstått barn, naturligtvis har massor av förmågor som 
tappats bort. (Larssen, 2008. sid 113)   

 

   Även i denna bok beskriver författaren upplevelsen av hur nationellt förhållningssätt 
gentemot funktionsnedsättning och budgetering på både nationell och kommunal nivå 
påverka Larssen (2008) i det dagliga livet med ett barn med ADD. 
Hon upplevde sin personliga situation som värst då dottern var utsatt för mobbing och 
hamnade mycket efter i sina studier gentemot läroplanen. Dottern fick inte anpassat 
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stöd för sin diagnos i skolan och halkade därför efter. Mamman återger i boken att dot-
tern mådde psykiskt dåligt under denna period. Skolan upplevs som något negativt men 
i motsats till det så var familjestödsenheten i Göteborg ett stöd. Familjestödsenheten 
upplevdes positiva då de förklarade och var opartiska i förhållningssätt gentemot både 
föräldrar och lärare. Detta gav enligt Larssen (2008) henne stort stöd då hon upplevde 
att det var svårt att förhålla sig till så många professionella såsom pedagoger och elev-
vårdsteam. I skolan däremot så upplevde hon stora brister då samhällsstödet inom sko-
lans ramar inte var tillräckligt individ anpassat. Här upplevde hon sig som en ”jobbig 
mamma” när hon ställde krav, hon upplevde sig även konsekvent mottarbetad i fråga 
om resurser. 
 
 

4. Lexhed, J (2008) Det räcker inte med kärlek; Stockholm, W&W 

Jenny Lexhed har tre barn med sin man, den äldsta sonen är diagnostiserad med 
Autism. Förlaget beskriver så här; ”Det räcker inte med kärlek är en sann och mo-
dig berättelse om sorg men också om glädje och magiska stunder av lycka”. 

Lexhed (2008) upplevde en rädsla av att stå utanför och farhågor om att sonen inte skul-
le få det samhällsstöd som han hade rätt till. Även farhågor kring det aktuella stödet 
upplevdes påtagligt jobbigt för henne. Så här uttrycker hon det i sin berättelse:  
 

Jag målar upp de absolut värsta scenarierna. Jag ser framför mig hur Lucas inte 
kommer att passa in någonstans utan i förlängningen blir inlåst på en sluten insti-
tution där han blir missförstådd och till och med utsatt för övergrepp [….]3Vad 
vet dessa personer om de senaste rönen? Kanske lever de kvar i det gamla för-
hållningssättet?[....]Vi ska klara det här hur mörkt det än ser ut.( Lexhed, 2008 
sid.46) 

 

    Författaren bjuder i sin biografi på vad som kan upplevas av läsaren som intima delar 
av sitt känsloliv. Hon blir psykotisk och omhändertas enligt LPT (lagen om psykiatrisk 
tvångsvård) efter en lång tid av stress och sömnlöshet som hon relaterat till sonens habi-
litering osäkerhet kring behandling och den egna förälderförmågan. Då hon blir utskri-
ven återger hon att hon försöker lägga mer ansvar för sonens habilitering på sin man. 
Lexhed (2008) upplever inte stöd i fråga om sonens habilitering från sin man. Detta 
resulterar i ett gräl som så småningom leder till att de inleder samtalsterapi hon återger 
en bit av grälet som så; ”Vad är du för jävla morsa! Du är ju för fan sinnessjuk. Ska du 
inte ta hand om dit barn när hon behöver dig?”(Lexhed 2008, sid.184) 
Lexhed (2008) upplever en ensamhet kring sonen, då samhällsstödet inte har fungerat 
så som tänkt. Det har inte fungerat enligt författaren eftersom det enligt henne finns för 
många olika sätt att förhålla sig till habilitering av ett barn med Autism. Dock så be-
skrivs upplevelsen av LSS-handläggarens hantering av ärendet som positivt eftersom 
Lexhed (2008) skildrar att de får hjälp fler timmar än vad som är brukligt i kommunen. 
Här upplevs hon kommunens insats som positivt. Vidare beskriver författaren upplevel-

                                                 
3 [….] markerar utelämnad text i citaten till följd av personligt utelämnande eller ovidkommande infor-
mation. 
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sen av det samhällsstöd de erbjuds i kontakt med försäkringskassan i kommunen som 
de är bosatta så här;  
 

Hos försäkringskassan söker vi vårdnadsbidrag och avlösartimmar[.…] vi får helt 
vårdnadsbidrag men inget kostnadstillägg [….]vi lyckas dock få fyrtio avlösar-
timmar i månaden istället för de 20 som brukar vara i vår kommun, och det är vi 
glada för.(Lexhed, 2008 sid. 85) 
 

 
    Upplevelsen av Landstinget som givare och representant för samhällsstöd skildras i 
Lexhed (2008) negativt. Hon återberättar i boken upplevelsen av samtalet med det neu-
ropsykiatriska team som finns på Sachsska barnsjukhus som frustrerande. Författaren 
tar kontakt med dem i undran om vad som har hänt med vårdgarantin. ”Jag hör hur skö-
terska nästan skrattar åt mig. -En utredning innan jul? Det är oktober nu. Det går aldrig. 
Det är två års kö för att göra en sådan utredning som du pratar om.”  Lexhed (2008) 
beskriver hur hon på eget initiativ får tag på Tore Duvner, en läkare och forskare inom 
området Autism. Hon får för sonens räkning en tid hos honom tidigare än vad som är 
normalt trots långa köer och upplever en enorm lättnad. 
   Även lexhed (2008) har funderingar i ett mer privatekonomiskt perspektiv 
eftersom hon flertalet ggr beskriver en upplevelse av lättnad då hon och hen-
nes man har en sådan god ekonomi och att detta ger dem bättre förutsättning-
ar att klarar sig då de själva skulle kunna sörja för det stöd som inte samhället 
kan eller vill ge.  

”Vi har lagt ut cirka 75 000 kronor på inredning, beteendeterapikurs, datapro-
gram och annat pedagogiskt material, men dessa merkostnader får vi ingenting 
för.” Lexhed (2008, sid.85) 

  Mot slutet av boken så förmedlar Lexhed en positiv syn på samhällsstödet. I detta 
skede av författarens liv så har familjeterapi och en nytändning av äktenskapet 
kommit i stånd. Familjen har även skaffat ett tredje barn. 

 

5. Schröder, U (2002) Familj med särskilda behov; Malmö, Interlitt 

Biografin handlar om Ursula Schröder och hennes liv med fyra barn där två av bar-
nen har neuropsykiatriska diagnoser. Den äldsta sonen har Asperger och den näst 
äldsta har DAMP. På baksidan så beskriver Lidija Lindoff – Word About, Interlitt, 
författarinnas insats så här: ”Kampen för barn med särskilda behov är hennes hjär-
tesak. Med sin bok vill hon öppna ögonen hos politiker, socialtjänstemän, vård – 
och skolpersonal men också allmänheten. Boken handlar om både mörka och ljusa 
sidor av livet med ett handikappat barn” (Lindoff, 2002) 

 
I Schröders (2002) bok är bristen på stöd från sitt personliga nätverk det som upplevs 
som det som påverkar vardagen mest. Hon upplever inte att hon får stöd från sin partner 
och därför känner hon sig orkeslös i flera sammanhang som till exempel i kontakten 
med myndigheter. Upplevelsen av att ha bristande stöd och obefintlig tid för varandra 
beskriver Schröder (2002) i boken som så: 
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Att inte ha tid för varandra sätter sina spår. Bertil och jag träffas nästan bara vid 
läggdax. Ibland klagar han över att jag aldrig har tid för honom. Då blir jag irrite-
rad och svarar att han får hjälpa till så att jag får tid över för honom. (Schröder 
2002, sid.63) 

 
  Flertalet gånger så uppger Schröder (2002) ovan nämnda brist på ork att ”kämpa” för 
att få hjälp i samband med det bristande stödet från mannen. Senare i boken är mannen 
otrogen mot henne och hon lämnar honom på eget initiativ. Tidigare hade hon haft en 
del stöd från det kyrkliga samfund familjen var medlem i men i samband med separa-
tionen beskriver Schröder (2002) att hon inte längre tror på en gud. 
Samhällstödet i skolans regi upplever hon som bristande och tidvis är hennes barn 
mobbade och utfrysta. Upplevelsen av att barnen i skolan måste passa i en färdig mall 
som skall fungera för alla barn med särskilda behov är tydlig och därför säger Schröder 
(2008) sig uppleva brist när det gäller det individanpassade samhällsstödet. Detta tyd-
liggörs då Schröder (2002) ansöker om att sonen Peter med Asperger ska få gå på en 
internatskola inriktat på denna funktionsnedsättning men hänvisas istället till alternati-
vet familjehem och anpassad skolgång då det är mindre kostsamt för kommunen. Efter 
vad Schröder (2002) återger som flera veckors väntetid så får de en kontaktperson; 
”Kontaktpersonen hjälper dock föga. Peter hotar även barn på gatan med kniv när han 
känner sig pressad” (sid. 69). Detta utspelar sig innan diagnosen är ett faktum, senare 
samma år beskriver Schröder (2002) att hon upplever att handläggaren på socialbyrån 
har förstått att situationen är ohållbar och sonen får via BUP (Barn och Ungdoms Psy-
kiatrin) en tid för utredning. Ingen diagnos ges, senare flyttar familjen till Helsingborg. 
Via barnhabiliteringen och BUP ställs ingen diagnos men senare ändras den näst äldsta 
sonens diagnos från Damp (MBD) till Asperger. Något efter får även äldsta sonen den-
na diagnos via psykiatrin i Helsingborg. Eftersom sonen inte vill åka till psykiatrin så 
hämtar läkaren honom hemma. ”Läkaren tar då en taxi och hämtar honom och genom 
för den anbefallda undersökningen. Jag blir förvånad när jag får reda på läkarens initia-
tiv, men också mycket glad och tacksam” (sid. 80). Det är inte att förvänta av en läkare 
att åka ut för att hämta in en individ för undersökning främst eftersom sonen inte är 
omhändertagen på någon form av tvångslagstiftning. Upplevelsen av att läkaren gör 
detta utanför det som förväntas av en läkare ger Schröder (2002) en mer positiv bild av 
det samhällsstöd som landstinget i detta fall Region Skåne ger. I Schröders (2002) bok 
så dröjer utredningen flera år för båda pojkarna men främst den äldsta sonen som senare 
blir diagnostiserad med Asperger. Vi ett tillfälle så försöker hon får kontakt med barn-
psykiatrin men någon sådan enhet finns inte i den aktuella kommunen och istället blir 
hon hänvisad till de ”social myndigheterna” (sid. 69).  
   Schröder (2002) beskriver vid flera tillfällen att hon upplever sig motarbetad av speci-
fika handläggare. Ovanstående exempel kan tydliggöra detta men även den gången när 
hennes son och hans kamrat tar hennes undangömda sparkapital som bland annat skulle 
gå till semester samt hennes mobiltelefon. Schröder (2002) kontaktar då Socialkontoret. 
Där beskriver hon upplevelsen av skam när hon får handla mat på rekvisition samt irri-
tation över att hon inte får hela det belopp som hon mist då hennes son och hans kamra-
ter bestulit henne. Så här beskriver hon sin kontakt med socialkontoret i Helsingborg: 
”Hela beloppet som ungdomarna har stulit får jag inte heller tillbaks av myndigheten 
eftersom tjänstemannen räknar ut att jag skulle kunnat klara mig utan dessa pengar.” 
(Schröder 2002, sid. 88). Även vid det tillfälle då Schröder (2002) lyckats få en anställ-
ning inom vården och ansöker om att få samhällsstöd i form av hjälp med att få upp 
sina söner om morgnarna. Detta eftersom hennes arbete innebär att gå skift med både 
tidiga morgnar och sena kvällar. Hon menar att om hon hade fått hjälp med sina två 
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söner om mornarna och kvällarna när hon började arbetade tidigt eller slutade sent så 
hade hon inte sett sig tvungen att säga upp sig från sitt arbete.  
Avsaknad av samhällsstöd i ekonomisk bemärkelse och förståelse för vad det kan bety-
da i en utsatt situation beskriver Schröder (2002) nedan genom att beskriva hur det på-
verkar henne och barnen: 
 

Det påverkar barnens inställning till livet väldigt mycket att de kan köpa så 
få nya kläder och behöver äta gröt och pannkakor så ofta, är för att deras 
kompisar har det bättre ställt [….]jag vill inte behöva tigga hos olika fonder 
igen. Jag längtar även efter semester, jag vill gärna träffa mina släktingar 
och vänner i Tyskland. (Schröder, 2002, sid. 14) 

Analys 
I följande analys ämnar vi lyfta fram de upplevelser som föräldrarna har av samhälls-
stödet. Vi har i analysen kunnat se olika faktorer som kan ha påverkat upplevelsen, des-
sa få vara utgångspunkt för tolkningar utifrån och fungera som tolkningsram tillsam-
mans med socialekologisk nätverksteori och KASAM. 

Vikten av det sociala nätverket 
Då vi såg resultatet så utkristalliserade sig vikten av att ha ett fungerande socialt nätverk 
då de föräldrar som hade det beskrev upplevelsen av samhällsstödet mer positivt än de 
andra. Två av författarna saknade ett väl uppbyggt socialt nätverk (mikrosystem) och de 
beskrev avsaknad av samhällsstöd som ett problem. En av dem Anvhe (1999) skapade 
sig ett nytt socialt nätverk kring sig och sonen med hjälp av de personliga assistenterna. 
Några av assistenterna tog ett långtgående ansvar kring sonen och gav honom en ny roll 
som ”lillebror”. Vi tolkar det som att Anvhes nyvunna mikrosystem ledde till att hon 
upplevde samhällsstödet som mer positivt trots att en oro kring politikers nyckfullhet 
fanns. Schröder (2002) lämnade ett nätverk (församlingen) och på så sätt blev hon mer 
sårbar. Här anser vi att mikrosystemets, det närmaste nätverket, kan ha inverkan på upp-
levelsen av samhällsstödet.  
     Den beskrivningen kring upplevelsen av samhällstödet som gav den sämsta bilden 
återgav Schröder (2002) som inte hade något stöd alls av sitt sociala nätverk då hon 
periodvis saknade ett sådant helt. Här finns faktorer som kan ge lågt KASAM, att delvis 
sakna eller att ha ett begränsat nätverk kan ge mindre resurser att hantera situationen. 
Hanterbarheten är beroende av resurser och det sociala nätverket kan vara en sådan 
resurs enligt Antonovsky (2005). Även bristande insyn i det svenska samhällsstödet är 
en sådan faktor eftersom det ger en mindre grad av begriplighet av det som sker och det 
som kan komma att ske. Man kan därför se att Schröders tyska ursprung kan ha gjort att 
hon hade sämre kunskap om det svenska samhällssystemet.  Meningsfullheten med att 
arbeta för sina barns framtid påverkas om stressorerna tar över och graden av KASAM 
sjunker. Så det icke svenska ursprunget och låg KASAM kan ha resulterat i att hon inte 
efterfrågade samhällets stöd i större omfattning. Eftersom de författare som var gifta 
eller sammanboende med en partner beskrev tillvaron i ljusare dager kan även detta 
styrka tanken om att socialt nätverk kan vara en resurs som ökar hanterbarheten och 
därmed generar en mer positiv upplevelse. 

Det sociala nätverket kan påverka stressnivån, och därmed även upplevelsen av 
samhällsstödet. Siklos och Kerns (2006) artikel påvisar att rätt samhällsstöd leder till 
minskad upplevd stress. Ensamstående föräldrar är i behov av mer samhällsstöd för att 
kunna ha en låg nivå av upplevd stress. Ökad begriplighet, hanterbarhet och känsla av 
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sammanhang kan även minska den upplevda stressen. Det tolkar vi som att rätt sam-
hällsstöd kan påverka hela familjen positivt. Detta styrks av Siklos och Kerns (2006) 
samt Higgins, Bailey och Julian (2005) som menar att stress påverkar hela nätverket. 
Stress och depression är enligt Siklos och Kerns (2006) kopplat till det social stöd man 
får från sin omgivning, precis så som Antonovskys (2005) KASAM menar att vänner 
man litar på ökar förmågan att hantera stressorer.  

Just företeelsen av depression hos ensamstående mödrar tydliggörs i Schröders bok 
där en bild av den ensamstående modern som blir deprimerad och har suicida tankar är 
tydlig. Även i Lexhede (2008) tydliggörs detta då förhållande på väg att brista på grund 
av författarens (modern) psykos och depression som enligt Lexhed själv mynnar i en 
upplevd ensamhet i hanteringen kring sonens diagnos. Alltså beskriver båda dessa för-
äldrar en upplevelse av misströstan och ensamhet i arbetet och besluten kring barnens 
vård, habilitering och de stödinsatser de fick. Så förmågan att hantera stress och till-
fredsställelsen i äktenskapet går hand i hand. Lange m.fl. (2006) och Higgins, Bailey 
och Julian (2005) lyfter fram den aspekten att upplevelsen av samhällstödet kan påverka 
faktorer såsom äktenskaplig tillfredställelse, stress och livskvalitet. Även brist på stöd 
tar tid då vardagen kan bli mer omständlig. Detta kan påverka äktenskapet som i sin tur 
påverkar upplevelsen av samhällsstöd. Schröder (2002) ger en tydlig bild av upplevel-
sen av att brist på tid och stöd genererar stress som kan vara negativt för hälsan detta då 
hon menar att om hennes man hjälper till mer så skulle hon få mer tid över för honom. 
Lexhede (2008)  menar att bristen på stöd från maken ledde till hennes psykiska pro-
blem. Deras upplevelse av samhällsstödet var mindre positivt än de andra författarna. 
En annan aspekt är att även Anvhe (1999) i inledningen på boken var deprimerad och 
hade en mycket negativ bild av samhällsstödet. När sonen får tillgång till personliga 
assistenter som tillsammans med Anvhe (1999) och sonen bildar ett nytt nätverk (mik-
rosystem) så ändras bilden av upplevelsen av samhällsstöd i boken till positivt. 

Nätverket kan också försvagas genom att familjerna kan ha svårigheter att fullt ut 
delta i det samhälleliga livet och i gemenskap med dem som finns i deras närhet. Det 
kan alltså vara av vikt att man från samhällets sida hjälper till att bygga nätverk i form 
av till exempel föräldragrupper, läger, studiecirklar etcetera för dessa föräldrar som har 
barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Att träffa andra i liknande situation kan ge 
en ökad hanterbarhet då resurserna kan öka i fråga om kunskap men även ork då det 
ger någon att bolla tankar och farhågor med. Med kunskapen kan begripligheten öka då 
referensramarna vidgas och då ökar även meningsfullheten eftersom det kan bli lättare 
att arbeta för barnens framtid (Antonovsky, 2005). De barn som föds med en neuropsy-
kiatriskt funktionsnedsättningar ska inte ”vara till last”, alla individer ska åtnjuta stöd 
av samhället.  

Upplevelse av kamp 
Samtliga föräldrar beskriver en upplevelse av att de måste kämpa för att få det stöd som 
de anser sig ha rätt till. Det handlar främst om att få den diagnos som behövs för att få 
tillgång till rättighetslagar så som LSS och LASS. Väntan på utredningar och upplevel-
sen av att inte blir riktigt tagen på allvar vilket syns i samtliga böcker. Schröder(2003) 
beskriver en negativ upplevelse av en pågående kamp för att få barnen diagnostiserade 
och då särskilt den äldsta sonen. Men hon återger även en fortgående kamp för att få 
samhällsstöd från skola och socialtjänst. Här ser vi även en upplevelse av att enskilda 
handläggare arbetar i eget syfte. Att nekas stöd är alltid orätt ur författarnas perspektiv 
och den som är ansvarig är således handläggaren, kommunen, staten eller landstinget. 
Som lekman har författarna av biografierna inte alltid övergripande kunskap om vad 
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lagtexten säger samt på vilka villkor man kan få det aktuella stödet. Därför blir upple-
velsen att de enskilda professionella får klä skott för bifall eller avslag. I de fall repre-
senterar handläggaren ett mezzosystem som kan ses som en länk mellan mikrosystemet 
(familjen) och exosystemet (kommunens riktlinjer och lagtolkning) denna länk upplevs 
inte fungera tillfredställande eftersom den enskilde handläggaren får axla ansvaret. Om 
upplevelsen av samhällstödet ska upplevas mer positivt så bör en ökad delaktighet 
uppmuntras. Delaktigheten är dock oftast inte upp till handläggaren att besluta om då 
denna arbetar efter de riktlinjer och lagtolkningar som dennes huvudman – kommunen 
(exosystemet) har delegerat handläggaren via yrkesbeskrivningen. Vi finner att även 
detta bekräftar Olsson och Hwang (2003) då de skriver att stödet inte alltid upplevs 
uppfylla förväntningarna.  

Föräldrars upplevelse av utformningen av samhällsstödet 
Bristen av att själv i detalj kunna påverka det samhällsstöd som erhålls kan göra upple-
velsen av tillfredsställelse beträffande samhällsstödet lägre. Rätt samhällsstöd i föräld-
rarnas mening vad gäller den specifika insatsen kan påverka nivån av tillfredsställelse. 
Vår empiri talar för att det stöd som föräldrarna återger inte har varit nog påverkbart. 
Såsom Larssen (2008) beskriver så kan även detta inverka på känslan av delaktighet 
och kontroll av det egna livet. Vi tolkar att det även finns en indikation på att upplevel-
sen hos föräldrarna var att även om stödet är rätt utformat och anses bra, så tillkommer 
tre aspekter av individanpassningen. De tre aspekterna är, utbildningen hos de som utför 
insatserna, att insatsen är utformad så den passar hela familjen och att få känna sig del-
aktig i besluten rörande insatserna. Upplevelsen av den specifika insatsen är således 
beroende av vem som utför insatsen. Som till exempel utbildning hos dem som utför 
insatserna och personliga egenskaper (kemi) påverkar upplevelsen, i Anvhes (1999) bok 
tydliggörs detta då författaren anser att assistenterna är mer av bröder till sonen än an-
ställda. Här stämmer personkemin och upplevelsen blir positiv. Hos Hjelm (2008) så är 
utbildnings nivån hos assistenterna framträdande och upplevelsen blir negativ då nivån 
anses för låg av föräldrarna. Ovan nämnda aspekter styrker att även om barnet fick stöd 
enligt LASS upplevs stödet inte ovillkorligt som något positivt. Att få välja assistenter 
efter ”kemi” eller att få assistenter med utbildning om funktionsnedsättningen skulle 
generera en hög känsla av att kunna påverka sin tillvaro och öka hanterbarheten. Just 
vikten av att känna sig delaktig i beslutet och utformningen påpekas i två aktuella artik-
lar (Siklos & Kerns 2006; Olsson & Wang, 2003). Att kunna påverka utformningen så 
att den passar i föräldrarnas/förälderns vardag lyftes även fram och detta kan vara särde-
les viktigt för ensamstående föräldrar som har ett begränsat socialt nätverk. Att inte 
kunna påverka insatserna hela vägen ut såsom utbildningsnivån på den som ska ge 
samhällsstöd kan generera mindre bra KASAM eftersom det inte främjar en god han-
terbarhet samt att själva insatsen kommer i föräldrarnas mening ha låg meningsfullhet 
eftersom målet kan vara till exempel barnens bästa möjliga utveckling. 

Upplevelse av att styras av ekonomiska förutsättningar 
Precis som med det enskilda professionella stödet så beskriver flertalet föräldrar en bild 
där pengar styr insatserna. Detta är både på nationell och på kommunal nivå. LASS- 
reformen och dess utformning diskuteras av Anvhe (1999) och upplevs styras av politi-
ker som inte har insyn i vardagen med ett barn med funktionsnedsättning. Skolors re-
surser upplevs bristfällig i böckerna och föräldrarna ger en bild av att uppleva sig negli-
gerad av dem som bestämmer i skola och kommun. I Larssen (2008) så upplever mam-
man sig som ”jobbig” då dottern inte får de insatser som författaren anser hon borde få. 
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Detta upplevs som svårt att påverka då kommunens ekonomi styr skolans insatser enligt 
författaren. Dock skiljer sig upplevelsen åt beträffande vilken kommun de lever i. Detta 
kan förmedla en bild av att det finns kommuner som bland annat är mer ekonomiskt 
fördelaktigt att bosätta sig i då man i familjen har ett barn med neuropsykiatrisk funk-
tionsnedsättning. Detta representerar nätverkets exosystem som i sig inte är direkt på-
verkbart för den enskilde. Om familjerna inte upplever att de kan påverka sin tillvaro så 
kan det Detta kan påverka mikrosystemet på olika sätt. Detta bekräftar delvis Olson och 
Hwangs (2003) resultat där det framkom att det svenska samhällsstödet inte lever upp 
till vad som anses utlovat. LSS-lagens mål är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och 
delaktighet i samhällslivet, SoL ska verka för medborgares rättigheter till stöd och hjälp 
(Nordström & Thunved 2005). Om det inte upplevs som samhällsstödet fungerar så kan 
det ge konsekvenser för familjernas dagliga liv då stressen ökar och relationen till en 
partner kan påverkas enligt Siklos och Kerns (2006), Olsson och Hwang (2003). Det 
kan upplevas som om de resurser som borde finnas där enligt lag inte finns att tillgå i 
verkligheten. 

På det privatekonomiska planet verkar det som om de med god ekonomi har en mer 
positiv upplevelse av samhällsstödet om de samtidigt upplever ett stöd av sitt nätverk. 
De föräldrar som hade bättre resurser i biografierna förmedlar en mer positiv upplevelse 
av att ha ekonomisk fördel vilket vi tolkar som att de hade större känsla av att kunna 
påverka, att man har egna resurser i form av pengar och utbildning gav en högre hanter-
barhet i mötet med samhällsstödet. Det ger inte en bättre bild av samhällstödet snarare 
tvärt om. Vi tolka det som att om du kan betala och tala för sig så kan det finnas en stör-
re möjlighet att påverka systemet och även köpa det ditt barn inte får av samhället. Li-
kaså kan utbildning ge dig en bättre position eftersom du då kan vara bättre på att fram-
hålla din sak främja ett bättre samhällsstöd i viss mån. Vi fann även att de personliga 
resurserna kan ge dem någon slags tröst i att kunna ordna det för sig även då samhälls-
stödet inte räckte till. Det tycks således som att ekonomi ger en positivare syn på sam-
hällsstödet i stort men att kritiken riktas mot personerna som utför insatsen (personliga 
assistenter, tränare, vårdare, lärare etc.). Kraft att bekämpa det som de upplever som 
negativ stimuli ökar då upplevelsen av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet – 
KASAM (Antonovsky, 2005). Lexhed (2008) har en god ekonomisk förutsättning men 
upplever ändå samhällsstödet som negativt. I slutet av boken så upplever författaren en 
ny positiv framtidstro då hennes äktenskap får nytändning. Den goda ekonomin och det 
nya stödet från mannen ger således en positiv bild av upplevelsen av samhällsstödet i 
slutet av boken.  

Upplevelse av samhällsstödet 
Studien visar att upplevelsen hos föräldrar är att de måste kämpa för att få det insatser 
som samhällsstöd kan ge enligt LSS och SoL och som de har rätt till (Nordström & 
Thunved, 2005). Då man ser på föräldrars upplevelse av samhällsstöd kan man till ex-
empel se avsaknad av delaktighet i flera av berättelserna. Men det är inte endast den 
upplevda kampen om rätten till samhällsstödet som lyser i böckerna utan kampens 
tyngd tycks ligga på att få det stöd som man som förälder anser vara rätt för sitt barn. 
Att inte få vara med och styra den specifika insatsen återges av föräldrarna som en upp-
levelse av stress och uppgivenhet. Vår studie kan således ge en bild av att det krävs en 
diagnos för att kunna få samhällsstöd, men att detta inte är tilläckligt för att ge sitt barn 
det som funktionsnedsättningen kräver i form av riktade insatser. Detta påpekades som 
en faktor av betydelse redan på 1980 talet av Statens Handikappråd, detta till trots så är 
det ett problem även på 2000-talet.  
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Den ekonomiska aspekten på ovanstående väntan på diagnos och brist på att delak-
tighet i utformning av samhällsstödet till för sitt barn tydliggörs av författarna. Det som 
lyfts upp är att det från kommunernas/Landsting/Staten finns sida finns en budget som 
ska hållas och handläggare väljer ”mindre dyra alternativ”. Då föräldrar upplever att 
insatsen inte har avsedd verkan upplever de sig tvungna att ”ta strid” för att få någon-
ting som passar dem och deras barn bättre. Vi ser föräldrars upplevelser som att det är 
”slumpen” som i vissa fall avgör vilken insats man får och i vilken omfattning. Att få 
rätt stöd och därmed känna sig delaktig är något som är forskare Siklos & Kern (2006) 
och Olsson & Hwang (2003) betonar som essentiell för upplevelsen av samhällsstödet. 
Att kunna påverka leder till delaktighet och det är en viktig faktor som kan påverka 
både relationerna mellan föräldrarna men även nivån av stress. Naturligtvis så påverkar 
stress och föräldrarelationer även det funktionsnedsatta barnets vardag.  
Andra faktorer som påverkar upplevelsen av samhällsstöd är upplevelsen av avsaknad 
av samhällsstöd och personlig ekonomisk status. Bland annat kan man se att avsaknad 
av stöd kan göra att man som i Schröders (2002) fall tvingas till uppsägning. Beslutet 
att säga upp sig vilket kan påverka existensen det vill säga inkomsten i form av lön kan 
generera stress hos en individ då hanterbarheten är sjunker. Att inte få något samhälls-
stöd upplevs som negativt i dubbel bemärkelse då modern inte heller har en hanterbar 
tillvaro såsom det beskrivs i Antonovskys (2005) KASAM. Det vi menar är att pengar 
kan generera en högre känsla av sammanhang genom att hanterbarheten ökar, om 
Schröder(2002) hade haft bättre ekonomiska förutsättningar i grunden så skulle hennes 
upplevelse av att få ett avslag på sökt stöd vara något mindre negativ. 

Vikten av det sociala nätverket är påtagligt i vår analys Vi tycker oss se att de som 
beskriver gott stöd från sitt sociala nätverk det vill säga, familjen och dem man väljer 
att ha nära, förhöll sig mer positiva till samhällsstödet. Men ett socialt nätverk kan 
snabbt raseras genom till exempel en skilsmässa. Flera forskare (Lange et al. 2006; 
Higgins, Bailey och Julian 2005) har sett att den äktenskapliga tillfredsställelsen, stress 
och livskvalitet påverkas av samhällsstödet. De som nästan helt saknade socialt nätverk 
var mer negativa i stort till hur samhällsstödet var utformat. Vi kan inte se att de fick 
samhällsstöd i större eller mindre omfattning än de som hade ett väl fungerande nära 
socialt nätverk (mikrosystem), men deras upplevelse av barnens behov av individanpas-
sat samhällsstöd kan ha varit högre. Detta eftersom de hade mer kontakt med samhälls-
stödet då de inte kan förlita sig på en partner eller familj som tar vid när orken eller ti-
den tar slut.  

Kvinnor och män 
Inte någon gång under det inledande arbetet med denna uppsats har vi ämnat ta upp 
genusproblematik kopplat till våra forskningsfrågor, ändå dök aspekten upp under arbe-
tets gång. Vi kan inte låta bli att reflektera över att alla böckerna utom en, Hjelm (2002) 
är skrivna av mödrar. Detta kan vara viktigt i fråga om skildringen av upplevelsen av 
samhällsstödet eftersom det är mödrars upplevelse som lyfts fram. Det kan dock ses 
som en verklighetsförankrad bild då till exempel Szebehely och Trydegård (2007) pekar 
på att den största delen omvårdnad av funktionsnedsatta barn och ungdomar utförs av 
anhöriga och då främst av kvinnor i familjen. Aspekten jämställdhet finns som sagt med 
i alla böcker utom Hjelm (2008) som i det lästa materialet är den enda författande pap-
pan och som enligt egen utsago har delat ansvar med sin fru. Schröder (2002) upplever 
sig mycket begränsad av bristen på barnafaderns delaktighet i omsorgen runt barnen 
och allt det merarbete som tillkommer med de funktionsnedsättningar som hennes söner 
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har. Detta styrker Szebehely och Trydegård (2007) som menar att det är kvinnorna som 
tar den största delen av ansvaret kring vård av anhörig i detta fall sina barn. 

Diskussion 
Detta avsnitt är uppdelat i tre delar, först (1) kommer en metoddiskussionen där vi kri-
tiskt granskar den metod vi har använt i denna studie. Den andra (2) delen är enresultat-
diskussion som utgår från i uppsatsens frågeställningar och avrundas med reflektioner. 
Den sista (3) delen av diskussionen är förslag på framtida forskning. 

Metoddiskussion 
Vi valde kvalitativ metod där vi hämtade empirin från biografier och hade en herme-
neutisk utgångspunkt då vi var intresserade av att sätta oss in föräldrarnas vardag för att 
få förståelse för deras upplevelser (Lilja, 2005). Vi arbetade med resultatet enligt Madi-
sons metodologiska principer där vi först såg helheten för att sedan bryta loss delarna, 
deras upplevelser av samhällsstödet och sedan söka svar på vår frågeställning i texten – 
nämligen hur föräldrar till neuropsykiatriskt funktionsnedsatta barn skriver om sin upp-
levelse av samhällsstödet (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vår följdfråga var vilka fakto-
rer som vi kunde se påverkade deras upplevelse av detta stöd. Att välja hermeneutiken 
med kvalitativ metod tror vi har varit bra. I efterhand så kan vi se att denna studie hade 
lämpat sig som förstudie då det inte går att ställa följdfrågor samt att studiens syfte 
väckte intressanta frågor. Föräldrarnas syfte med att skriva biografierna har ju inte varit 
att visa på vilken upplevelse de har av samhällsstödet som vår frågeställning syftade till. 
Men det har inte heller varit vår avsikt att skildra deras upplevelser här och nu utan vi 
ville se hur deras upplevelser framställdes i biografierna och utifrån deras livsvärld. Det 
kan vara svårt få upplevelsen av samhällsstödet över tid genom intervjuer då det lätt kan 
bli upplevelsen just nu som dominerar. Dessutom hade intervjuer varit tveksamt ur etisk 
synpunkt då man som förälder kan återuppleva situationer som varit krisartade och vi 
hade inte kunnat erbjuda något stöd vid eventuell krisreaktion.  

Att välja empirin ur biografier har inte varit ett självklart val och det var lite av ett 
äventyr då det inte med säkerhet framgår av texten på baksidan av en bok huruvida det 
fanns upplevelse av samhällsstöd skildrat i biografin. Med bakgrund i de etiska frågor 
vi tagit upp ovan om intervjuer som kan ge krisreaktioner som vi inte kan härbärgera 
känns det dock helt rätt med denna typ av empiri. Det känns som att betrakta ett feno-
men lite utifrån, och för att förstå, lägga ett nätmönster av teori ovanpå. Vi ville ju se 
föräldrars upplevelser av samhällsstödet återgivet av dem i texten inte någon annans 
upplevelse. Det finns ytterligare en bakomliggande faktor till valet av empiri, det en 
bild vi har med oss om att föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar söker efter information och stöd i biografier skrivna av andra föräldrar i samma 
situation. Denna uppsats kan således peka på en bild av samhällets stöd som sprids via 
biografier och då kan bli en vedertagen bild av samhällsstödet. Bakgrunden till biogra-
fin som empiri diskuterar vi även i metodavsnittet. 

Att använda sig av hermeneutisk metod med Antonovskys KASAM som teoretisk 
ansats och social ekologisk nätverksteori, som ger ett helhetsperspektiv gav förstärk-
ning av förståelsen för upplevelsen hos föräldrarna. Att låta materialet styra indelning 
av detsamma och val av teoretiska ansatser kändes naturligt. Men det kan vara svårt att 
betrakta uppsatsens biografiska material som grunden för något generaliserbart. Dels då 
föräldrarnas upplevelser som vi sett torde vara upplevelser från en starkare grupp av 
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föräldrar till barn med funktionsnedsättning eftersom de har styrkan att skriva om sina 
upplevelser och dela med sig av dem i biografiform, vilket inte alla kan. 

Resultatdiskussion 
Syftet med vår studie har varit att se hur föräldrar till barn med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar framställer upplevelsen av samhällsstöd i biografier och sedan se 
vilka faktorer som kan påverka deras upplevelse av samhällsstödet.  

Det vi tycker oss se är att samhällsstödet kan vara godtyckligt beroende av var man 
är bosatt och vilken handlingskapacitet man har. Det borde det inte vara då rätten till 
stöd finns i lagen (LSS, SoL) och ska vara lika för alla oavsett kommuntillhörighet eller 
förmåga att äska stöd hos myndigheterna. Alltså borde inte kommunernas ekonomi - 
den socioekonomiska statusen - påverka resultatet av vår frågeställning vilket vi finner 
att den delvis kan göra. Att stödet är olika utformat i olika kommuner och att stödet är 
så olika villkorat inom kommun gentemot landsting är också en faktor som kan ha på-
verkat inställningen till samhällsstödet. Det påverkar även rättsäkerheten menar vi vil-
ket är en allvarlig aspekt. Kanske det skulle vara en fördel att ha ett nationellt lika ut-
format stöd där alla har samma rättigheter till insatser och kostnaderna inte belastar 
kommunerna. Detta skulle i och för sig kunna innebära att det skulle bli svårare att in-
dividanpassa stödet vilket redan idag kan upplevas som svårt av dem som är beroende 
av samhällsstödet, då infrastrukturen ser olika ut i Sveriges olika delar till exempel kul-
tur och tillgänglighet. 
    I tidigare forskning pekar man på att det är av vikt med ett individanpassat stöd vilket 
resultatet i vår studie också pekar på (Olsson & Hwang, 2003). Vi menar att det även är 
av stor betydelse att det inte enbart blir ett riktat stöd som rör barnet och det funktions-
nedsättning denne har utan ett övergripande skydd behövs då det tar på krafterna hos 
dem som vårdar ett barn med funktionsnedsättning då livskvalitet, äktenskaplig till-
fredsställelse och stress kan påverka dem negativt (Lange et al, 2006; Higgins, Bailey & 
Julian, 2005).  

Många gånger är det kvinnan i familjen som sköter omsorgen runt barnet (Szebehe-
ly & Trydegård, 2007). Därför kan ett funktionsnedsatt barn vara ett hinder för kvin-
nans egen utveckling då all ork går till familjen och speciellt till den som behöver det 
mest det vill säga det barnet med funktionsnedsättning. Vi stänker att detta kan styrkas 
av att flertalet författare var just kvinnor. Det kan vara så att anledningen till att de 
skrev biografierna och inte deras män (barnens pappor) var för att deras tillvaro var den 
som påverkades mest av funktionsnedsättningen och därmed samhällstödet.  

Upplevelsen hos de föräldrar som får ett barn med funktionsnedsättning kan vara 
oro och även en sorg över att barnet kanske aldrig kan få ett helt självständigt liv. Att 
ständigt behöva uppleva sig som en ”jobbig mamma” och känna att det finns en kamp 
för att få barnets och föräldrarnas behov tillgodosedda för att få det som andra föräldrar 
tar för givet tär också på författarnas krafterna. Dessa barn bör ha samma rättigheter 
som andra barn att få utvecklas och få förutsättningar att få känna livsglädje. 
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Framtida forskningsfrågor 
Arbetet med denna uppsats har väckt frågor och funderingar. I framtiden tänker vi att 
det skulle vara intressant att se på vilket sätt samhällstödet kan formas och anpassas till 
att passa både förälder och barn mer långtgående än det gör idag. Men även utform-
ningen av dagens samhällsstöd och då frågor rörande utförandet av de specifika insats-
rena diskuterade vi gemensamt i efterhand. Frågor såsom;  

‐ Är det realistiskt att ge ett mer individanpassat stöd än det vi har idag och 
hur borde det då se ut?  

‐ Borde stödet vara ett speciellt utformat för dem som har ett mindre socialt 
nätverk, de som har ensam vårdnad eller lite stöd från den andra föräldern?  

‐ Borde handläggningen ta hänsyn till socioekonomisk status mer långtgående 
för att stärka upp de familjer som har en problematisk ekonomi?  

‐ En stor undran finns efter att ha läst biografierna samt den litteratur som är 
kopplad till dem; vem vill forska om vad neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar kan ha för positiva sidor, det salutogena perspektivet? Är en sådan 
forskning möjlig? 

    En underliggande fråga som vi har ställt oss genom arbetet med studien har varit på 
vilket sätt samhällsstödet har påverkats av att de böcker som till en stor del finns att 
tillgå på området är skrivna av två författare och forskare på området neuropsykiatri i 
Sverige nämligen Christopher Gillberg och Tore Duvner.  

Slutord 
Vi vill tacka Agneta Kindborg som har get oss sitt ovärderliga och ovillkorliga stöd 
under arbetet med denna uppsats, så även vår ”stränga” examinator. Vi vill även passa 
på att tillägna denna uppsats till Rosi, Sofie och alla andra föräldrar som har barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ni är oskattbara för era barn! 
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