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Abstract 
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families with children suffering from neuropsychiatric disabilities 
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The aim of this study has been an attempt to clarify how parents of children with 

neuropsychiatric disabilities such as autism, Down syndrome and intellectual disability 

manage to cope in their everyday life despite the high levels of stress and long term strain it 

involves being a parent and a caretaker of such a child. We focused our study on the family as 

a whole system, well aware of the complexity this would arise. Inspired by the salutogenetic 

perspective coined by A. Antonovsky we looked for the positive factors within the families 

that causes them to cope rather than searching for the deteriorating and pathogenic. We used 

two theories: Richard Lazarus’ theory on coping and appraisal and Aaron Antonovsky’s 

theory on “sense of coherence” (SoC). We conducted our study in a qualitative manner and 

had the opportunity to interview six families with children suffering from neuropsychiatric 

disabilities using semi-structured interviews. They were parental couples as well as single 

parents and our analysis is based on the answers we gained from them. According to the law 

that grants support to persons with these specific disabilities (LSS) it is the disabled person 

who is the recipient of the support. However, in our point of view, when it comes to children 

it is rather the family as a whole who in reality ought to be seen as the recipient. Thus we 

consider the importance of the social worker understanding the life situation of these families 

in order to assure that the support available may serve as a coping resource to the family, but 

also to gain a holistic perspective when it comes to understanding the potential resources 

possessed by these families.  All the families we met stated that today, after years of strain, 

worries and struggle for support, in various ways they had found strategies of coping in order 

to create a manageable everyday life.  

 

Key words: coping, SoC, KASAM, families with children suffering from neuropsychiatric 

disabilities, LSS 
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till de familjerna som ställde upp för en intervju utan vars hjälp 

denna studie inte hade gått att genomföra. Vi är oerhört tacksamma för att vi fick ta del av 

deras frikostiga svar på hur det är att vara förälder till ett barn med funktionshinder. Vi vill 

även rikta ett stort tack för gott samarbete till vår handledare Anders Lundberg som har 

funnits med hela vägen och har trott på oss och stöttat oss i processen. 
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Välkommen till Holland! 

Skriven av Emily Perl Kingsley, fritt översatt till svenska av Monika Johansson-Juntti 

När man ska ha barn, är det som att planera en sagolik semesterresa till Italien. Du köper en 

massa resehandböcker och gör underbara planer. Colosseum, Michelangelo, lutande tornet i 

Pisa, gondolerna i Venedig. Du lär dig konversera på italienska. Allt är mycket spännande. 

Efter månader av spänd och otålig väntan, kommer så slutligen dagen D. 

Du packar dina väskor och reser iväg. Åtskilliga timmar senare, landar planet. 

Flygvärdinnan kommer och säger ”Välkommen till Holland”. 

”HOLLAND!”, halvt ropar Du. 

”Vad menar du med Holland? 

Jag har beställt en resa till Italien! Jag ska vara i ITALIEN! 

Hela mitt liv har jag drömt om att resa till Italien!” 

Men det har blivit en förväxling i flygrutten. De har landat i Holland och där måste du stanna. 

En viktig sak att komma ihåg är att de inte tagit Dig till en hemsk, vidrig, oanständig plats, full 

av farsot, svält och sjukdom. Nej, det är bara en annorlunda plats. Så Du måste gå ut och köpa 

nya resehandböcker. Och Du måste lära dig ett helt nytt språk. Och du möter en helt ny grupp av 

människor som Du aldrig mött tidigare. Det är som sagt en annorlunda plats. 

Det är en långsammare takt här än i Italien, mindre glamoröst. Men efter att ha varit där ett tag 

och du har hämtat andan och sett Dig omkring så börjar Du lägga märke till att Holland har 

väderkvarnar. Holland har tulpaner och Holland har till och med Rembrandt. Men alla Du 

känner är upptagna med att resa till och från Italien, och de skryter om hur underbar deras tid i 

Italien har varit. 

Och då och då säger Du kanske till Dig själv: 

” Ja, det var dit jag skulle, det var vad jag hade planerat”. 

Men om Du ödslar Ditt liv med att sörja det faktum att Du inte kom till Italien, så blir Du aldrig 

fri att uppskatta och njuta av det riktigt speciella, verkligt underbara med Holland. 
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1. Inledning 

1.2 Problemformulering 
Många familjer delar sina liv och sin vardag med ett eller flera barn med någon form av 

funktionshinder. Dessa familjer har inte själva valt sin familjesituation som ofta i mycket 

skiljer sig väsentligt från livet i familjer med enbart friska barn. Eftersom graden av 

funktionshinder kan variera avsevärt från lindrigt till gravt och därmed har betydelse för den 

belastning det medför för familjen i dennes vardag, kommer vi att begränsa vår undersökning 

till att endast omfatta familjer med barn där funktionshindret får anses vara omfattande. Vi har 

valt att utföra vår studie bland familjer med barn som har funktionshindren autism, Downs 

syndrom och/eller utvecklingsstörning. Autism är ett relativt vanligt förekommande 

funktionshinder; experter uppskattar att knappt ett barn på 100 barn drabbas av någon grad av 

störning inom autismspektrumet (NINDS 2012). Personer med autism har även i cirka 80% av 

fallen någon form av utvecklingsstörning. Det är ett livslångt tillstånd som är allmänt känt för 

att ställa stora krav till sin omgivning, och då främst för familjen i vilken barnet finns. 

Kännetecknande för barn med diagnosen autism är att de har ett mycket stort behov av fasta 

rutiner och förutsägbarhet i sin vardag; något som inte är lätt att efterleva i familjer där det 

ofta även finns andra friska syskon. Dessutom kännetecknas tillståndet av stora 

kommunikativa och kognitiva svårigheter; många av barnen med autism utvecklar aldrig 

något talat språk och de saknar förmågan till lek och samspel med andra. Som tredje 

kännetecken har autistiska barn mycket bristande social kompetens (Autism och Asperger 

föreningen, 2012). Oftast saknar de helt förståelse för att andra människor har känslor, något 

som självklart är problematisk i en familjerelation där alla medlemmar bör förmodas ha lika 

stor rätt till att få sina behov tillgodosedda. I en familj med ett barn med autism går det 

autistiska barnets behov nästan alltid före alla andra familjemedlemmars.  

 

Downs syndrom, eller på latin morbus Down, är ett syndrom som beror på en 

kromosomrubbning där personen föds med tre exemplar av kromoson nr 21, istället för två. 

Diagnosen fastslås genom en kromosomanalys då man misstänker att barnet fötts med Downs 

syndrom. Kromosomavvikelsen kan ge upphov till en mängd olika tillstånd som tillsammans 

bilder funktionshindret. I likhet med barn som föds med autism är barn med Downs syndrom 

självfallet lika olika varandra som vilka andra barn som helst (Wikipedia 2012). Den enda 

funktionsnedsättningen som är helt gemensam för samtliga barn med Downs syndrom är att 

de har en utvecklingsstörning som dock kan variera avsevärt från lindrig till grav där 

majoriteten har en IQ på mellan 30-70. Det är främst utvecklingsstörningen som påverkar 
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familjelivet, eftersom barnet inte utvecklas i samma takt som andra jämnåriga. I likhet med 

barnen med autism gynnas barn med Downs syndrom av en strukturerad vardag, däremot 

skiljer sig barnen med Downs syndrom från barnen med autism genom att de inte är 

känslomässigt störda, utan oftast har ett mycket välutvecklat känsloregister och fungerar bra i 

sociala sammanhang (Barntotal.se, 2012). Säkert är dock att det är arbetsamt och krävande att 

vara familj till ett barn med Downs syndrom och att majoriteten också behöver någon form av 

extrainsatser från samhällets sida.  

 

Ibland griper de olika funktionshindren in i varandra, ibland inte. Barn med autism har oftast, 

men inte alltid, funktionshindret utvecklingsstörning; alltså två funktionshinder. Barn med 

Downs syndrom har däremot alltid någon form av utvecklingsstörning och utgör därmed den 

största kategorin inom funktionshindret utvecklingsstörning. Det finns emellertid även barn 

som har andra och mer ovanliga former av utvecklingsstörningar. Gemensamt är att dessa 

störningar, som alla påverkar personens kognitiva utveckling, har uppstått någon gång från 

före födseln och fram till utvecklingsålderns slut vid cirka 18 år (Riksförbundet FUB, 2012). 

Gemensamt för alla utvecklingsstörningar oavsett vilken diagnosram de faller in under är 

också att det ställer stora krav på de familjerna där barnen finns att anpassa sina liv och sin 

vardag. 

 

Från samhällets sida finns stöd och avlastning att få framförallt inom ramen för LSS (Lagen 

om stöd och service för vissa funktionshindrade) samt även ekonomisk hjälp i form av 

vårdbidrag, vilket är ett bidrag som kompenserar för det merarbete och de extrautgifter som är 

förbundna med att ha ett barn med funktionshinder i sin vård. De allra flesta familjer med 

autistiska barn kommer förr eller senare att behöva någon form av insats från kommunen för 

att orka med den extra belastningen. Dessa insatser kan lindra problemen för familjerna, men 

kan aldrig helt få dem att försvinna. Även det att begära och ta emot hjälp med sitt barn kan 

upplevas som olika problematiskt, då det alltid innebär ett moment av insyn i familjens 

privatsfär från det offentligas sida. Det kan även för familjen finnas en ambivalens mellan att 

ha ett behov för hjälp och stöd med sitt barn samtidigt som det kan upplevas som ett 

tillkortakommande att inte själv mäkta med den extra belastningen det innebär att ha ett barn 

med ett neuropsykiatriskt funktionshinder. 

 

Vi ser ett problem värt att undersöka i hur dessa familjer egentligen fungerar i sin vardag och 

huruvida de upplever sin familjesituation som hanterbar; inte endast utifrån vilka samhälleliga 

insatser de uppbär, men även utifrån andra faktorer helt specifika för den enskilde familjen. 
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Förmågan att hitta vägar och resurser att upprätthålla en fungerande och hanterbar vardag, 

trots den extra belastningen det innebär att ha ett funktionshindrat barn i sin vård, torde se 

olika ut i olika familjer och därmed även resultera i mer eller mindre välfungerande strategier 

härför.  

 

Vårt antagande är att det som är avgörande för huruvida man som familj upplever sin vardag 

som hanterbar eller inte, inte nödvändigtvis grunder sig enbart på hur hårt belastad man är 

eller omfattningen av de insatser man tar emot, utan kanske i lika hög grad på hur man är 

rustad att stå emot långvariga påfrestningar och stress; den förmågan som även kallas för 

coping. Svaren på varför vissa lyckas bättre än andra med att utarbeta strategier som gör 

tillvaron mer hanterbar för familjen i sin helhet bör kanske i lika hög utsträckning som i 

föräldrarnas inre resurser även sökes i faktorer såsom familjens övriga nätverk, 

familjekonstellationen, föräldrarnas ålder och utbildning, antalet syskon, boendeformen eller 

föräldrarnas livsåskådning. För analysen av den insamlade empirin kommer vi bland annat att 

använda oss av existerande copingteorier. Vi har även för avsikt att utifrån gällande teorier 

anlägga ett salutogent perspektiv på vårt arbete, vilket innebär att vi i högre utsträckning 

kommer att se till så kallade ”friskfaktorer” än till de sjukdomsalstrande (patogena) som 

människan utsätts för i en påfrestande situation. Ett intressant observandum är emellertid att 

många forskare verkar kretsa sin forskning kring depressionen som ett patogent mått för att 

personen har brustit i sin copingförmåga och vilka stressorer som föranlett den, utan att se så 

mycket till den processen som föregått depressionen och framförallt inte till de som trots 

likartad påfrestning inte drabbas av en depression. 

 

Problemet vi vill undersöka och belysa är alltså hur familjer med helt eller delvis 

hemmaboende barn med ovannämnda funktionshinder upplever och hanterar sin vardag 

utifrån faktorerna: samhällets insatser, egna förmågor och resurser att utarbeta strategier till 

coping, samt andra faktorer av vikt såsom till exempel nätverk.  

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att få fram kunskaper om hur familjer med barn med neuropsykiatriska 

funktionshinder upplever och hanterar sin vardag och vilka samhälleliga insatser, egna 

resurser och strategier samt andra faktorer av stödjande eller påfrestande karaktär de anser 

vara av vikt i detta avseende. 
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1.4 Frågeställningar 
Vilka svårigheter innebär det för familjen som helhet att ha ett barn med funktionshindren 

autism, Downs syndrom och/eller utvecklingsstörning? 

 

Vilka strategier används för att upprätthålla en fungerande vardag i familjen? 

 

Vilken betydelse har de praktiska och ekonomiska insatserna från kommunen för familjen? 

 

Vilken roll spelar de olika nätverken familjen ingår i? 

2. Bakgrund och definitioner 
Man får nog antaga att alla former för funktionshinder eller sjukdomar hos barn på något sätt 

påverkar deras föräldrar eller vårdnadshavare, och därmed även hela den familjen som barnet 

ingår i. Det finns självfallet åkommor eller funktionshinder som är så lindriga att man 

åtminstone tidvis kan glömma bort att de finns. Men för många innebär ett barns 

funktionshinder en mängd olika förändringar och bekymringar i vardagen, olika beroende på 

vilket funktionshinder det rör sig om. Vi har som sagt valt att enbart fokusera vårt arbete på 

familjer till barn med neuropsykiatriska funktionshinder. De tre funktionshindren glider lite in 

i varandra i och med att närmre 80 % av alla personer med autism även har någon grad av 

utvecklingsstörning samt att samtliga personer med Downs syndrom även har 

utvecklingsstörning. Detta är också skälet till att vi har ansett att de för vår uppgift får anses 

vara något sånär jämförbara funktionshinder i fråga om den påverkan det innebär för 

familjerna. Här nedan ges en kort beskrivning av vad de tre funktionshindren autism, Downs 

syndrom och utvecklingsstörning främst utmärker sig vid. 

2.1 Autism 
Autism är en av diagnoserna inom det så kallade autismspektrumet som också omfattar bland 

annat Aspergers syndrom. Ordet autism kommer från det grekiska ordet autos, som betyder 

själv och detta är en bra benämning eftersom barn med autism upplevs som levde de i sin 

egen ”bubbel”. Autism är ett medfödd eller tidigt förvärvad funktionshinder och debuterar 

oftast innan tre års ålder. Det är fler pojkar än flickor som får diagnosen. För att kunna ställa 

diagnosen autism måste barnet visa på genomgripande brister inom tre huvudområden, också 

kallad Wings triad efter forskaren Lorna Wings (1928) studier på 70-talet (Certec, 2012). Det 

rör sig om (1) bristande förmåga till social interaktion framförallt med jämnåriga, (2) 

bristande förmåga till ömsesidig kommunikation och (3) bristande föreställningsförmåga 
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vilket påverkar fantasi, lek och intressen och leder till repetitiva och stereotypa aktiviteter. Det 

är mycket vanligt att autism förekommer tillsammans med andra funktionsnedsättningar 

såsom utvecklingsstörning, epilepsi, syn- och hörselskador samt talsvårigheter. Autism är ett 

livslångt handikapp utan möjlighet till bot. De flesta barn med autism kan dock vara bra 

hjälpta av tidiga, välplanerade och individuellt anpassade pedagogiska insatser samt mycket 

fasta rutiner (Autism och Asperbergerförbundet).  

 

2.2 Utvecklingsstörning 

Som ordet utvecklingsstörning antyder är det en störning som har inträffat under åren av ett 

barns utveckling. Störningen kan vara medfött eller uppstå någon gång innan barnet är 

färdigtutvecklad vid cirka 18 års ålder. Enligt American Association on Mental Retardation, 

(2012) som år 2002 har angivit en definition av funktionshindret som anses vara allmängiltig, 

är utvecklingsstörning ”ett funktionshinder som karaktäriseras av en samtidig nedsättning i 

intelligens och adaptiva färdigheter inom minst två av följande tre områden: akademiska 

färdigheter, sociala färdigheter och praktiska färdigheter”. Vanligtvis delar man in 

utvecklingsstörningen i graderna lindrig, måttlig och svår, oftast baserat på den intellektuella 

funktionsnivån. Som nämnt tidigare är det ganska vanligt att barn och unga med 

utvecklingsstörning även har andra funktionshinder, såsom till exempel autism eller Downs 

syndrom. Något som är viktigt att förstå är att barn med utvecklingsstörning till största delen 

genomgår de samma utvecklingsfaser som andra barn, dock väsentligt långsammare och i 

ojämn takt och de når gränsen av deras utvecklingsförmåga inom olika fält tidigare än andra 

barn. De har också samma känslor och grundläggande behov som andra barn, men förmår 

oftast inte att uttrycka dessa på ett tydligt eller för omgivningen begripligt sätt. Man skulle 

kunna förklara det som att ”reglaget” som styr känslor och behov är defekt och antigen ger 

utslag för snabbt eller för långsamt, för kraftigt eller för svagt vilket gör det svårt för 

omgivningen att tolka och tillmötesgå barnet i dess behov. Framförallt för människor som inte 

känner barnet kan detta vålla stora bekymmer och det är därför extra viktigt att personer med 

utvecklingsstörning har människor kring sig som känner dem väl och kan tolka deras 

sinnesstämningar. 

 

Barn med utvecklingsstörning är i stort behov av träning, stöd och uppmuntran från vuxna i 

deras omgivning; som helt små från föräldrarna och sedermera även från till exempel 

förskole- och skolpersonal och eventuella assistenter. Fasta rutiner och stor tydlighet är viktigt 

för barnen likaväl som ett stort tålamod och engagemang hos dem som umgås med barnet. 
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Om utvecklingsstörningen endast är lindrig kan en viss form av självständighet uppnås i 

vuxen ålder, men de flesta kommer att behöva någon form av stöd hela livet igenom. 

 

2.3 Downs syndrom 

Ungefär ett barn per 800 föds med Downs syndrom som även är den vanligaste orsaken till 

utvecklingsstörning (Barntotal.se, 2012). Även om barn med Downs syndrom har en del 

gemensamt så är de i grund och botten lika olika som alla andra barn och deras 

utvecklingsförmåga ser väldigt olika ut från person till person. Downs syndrom uppstår då 

barnet föds med en kromosom för mycket på kromosompar nummer 21, även kallad trisomi 

21. Varför detta fel uppstår vet man ännu inte säkert, men det finns ett klart samband med 

mammans ålder och risken att barnet ska födas med Downs syndrom. Det finns en rad 

följdsjukdomar som är vanligt förekommande hos barn som föds med Downs syndrom, 

framförallt är någon form av hjärtdefekt vanlig och drabbar så många som 40 %. De flesta 

följdsjukdomarna är dock behandlingsbara, men innebär givetvis stor oro för föräldrarna till 

barnet. För gravida mödrar på 40 år är risken ungefär 15 gånger större att barnet får detta 

funktionshinder jämfört med mödrar på 20 år. 

 

2.4 Lagstiftning  

2.4.1 LSS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en lag som omfattar en stor grupp 

funktionshindrade. Lagen är en rättighetslag, även kallad en ”pluslag”, som täcker upp där 

socialtjänstlagen och hälso- sjukvårdslagen inte riktigt räcker till, fastän en person kan 

fortfarande ta del av dessa lagar även om han eller hon faller inom LSS kriterier (LSS 4 §). 

Det är emellertid inte alla funktionshindrade som innefattas av denna lag, utan det finns tre 

olika kriterier för att en person ska kunna få ta del av den. För att en funktionshindrad person 

ska få ta del av denna lag måste vederbörande få sin personkrets bestämd och ska då bedömas 

att passa in på något av dessa tre kriterierna.  

 

1. Med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

2. Med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen 

ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller. 

3. Med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 
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Om en person, som bestämts tillhöra en av dessa tre personkretsar, inte kan få sina behov 

tillgodosedda på annat sätt kan denne bli beviljat insatser enligt LSS 9 §.  

Exempel på olika insatser som kan vara aktuella för barn med neuropsykiatriska 

funktionshinder är: avlösarservice i hemmet, ledsagarservice, biträde av personlig assistent 

eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, korttidsvistelse utanför det 

egna hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning 

till skoldagen samt under lov och boende i familjehem eller bostad med särskild service för 

barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet. 

 

Enligt LSS 5-6 § ska barn och vuxna funktionshindrade som omfattas av ovannämnda 

personkretsar erbjudas verksamheter som bedrivs på ett sätt som möjliggör att personen i 

vidast möjliga mån ges en chans att leva som andra. Den funktionshindrade ska även enligt 

lagen och i den mån detta är möjligt få vara med och påverka och ha medbestämmande om de 

insatser som den innefattas under dessa verksamheter. Det ska vidare inom dessa 

verksamheter finnas personal i den utsträckning det behövs för att kunna ge god service, gott 

stöd och omvårdnad. 

 

2.4.2 Skollagen (2010:800) 
Skolan är en mycket viktig del i livet för alla barn och deras familjer, minst lika viktig för 

barn med funktionshinder oavsett vilken utvecklingsnivå de befinner sig på eller kommer att 

kunna uppnå. Sedan 1944 och sedan dess successivt i utökad omfattning har även barn med 

funktionshinder erbjudits anpassad skolgång inom det som idag heter sär- eller träningsskolan 

(Möller & Nyman 2003). Sär- och träningsskolans verksamhet regleras i skollagen 11 kap 2-3 

§ och innebär i korta drag att barn med funktionshinder skall erbjudas samma möjligheter till 

utbildning som andra barn. Barn med utvecklingsstörning ska erbjudas utbildning som ger 

dem kunskaper och värden och som utvecklar elevens förmåga att tillägna sig dessa. 

Utbildningen ska också bidra till personlig utveckling och vara förberedande för aktiva livsval 

och den ska främja en god möjlighet till ett aktivt deltagande i samhällslivet. Det är 

hemkommunen som gör en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning om det 

finns skäl att tro att barnet inte är i stånd att tillgodose sig undervisningen i ordinarie 

grundskolan. Grundsärskolan omfattar nio årskurser men kan utökas till tio årskurser om det 

anses lämpligt. 
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3. Tidigare forskning 
Ämnet för vår undersökning, att undersöka vilka copingstrategier familjer till 

funktionshindrade barn utvecklar för att hantera sin vardag, kan belysas från en mängd olika 

perspektiv och tolkas utifrån olika teorier. Så har också gjorts i många tidigare större eller 

mindre studier. Dock har större delen av den forskningen som hittills gjorts på området oftast 

varit indelad i olika medicinska diagnoser och framförallt indelad i fysiska och mentala 

funktionshinder. Jan L. Wallander, professor i psykologi och hans kollega James W. Varni 

som har utfört en hel del studier på området påpekar och argumenterar då också för att 

forskningen hade kunnat vinna på att framöver se kroniska tillstånd hos barn och ungdomar 

som en mer enhetlig faktor, då det gäller den påverkan funktionshindret har på familjen som 

helhet (Wallander & Varni 1998). Dock anser de att man i forskningssyftet bör indela barnen i 

kategorier av svåra kroniska tillstånd och tillstånd som inte avsevärd kan anses påverka 

vardagen för barnet och dess familj.  

 

Den mesta tidigare forskningen på området av hur barns funktionshinder påverkar sin närmsta 

omgivning har gjorts på enbart mödrarna till de funktionshindrade barnen. Endast en mindre 

del av forskningen har sett till hela familjen som ett samlat system, vilket har varit avsikten i 

vår studie. Till exempel har det endast gjorts lite forskning på hur syskonen till ett 

funktionshindrat barn påverkas (ibid). I en annan studie av Park et al (2003 s 369), som ämnar 

utvärdera familjers utbyte av mottagna interventioner i samband med barns funktionshinder, 

konstaterar även de att oftast identifieras endast en person ur familjen, och då främst modern, 

som den personen som bäst representerar det funktionshindrade barnet och de ifrågasätter 

detta synsätt då de skriver ”However, research has indicated that differences may exist among 

family members in their perceptions regarding service outcomes and life satisfaction.” Till 

exempel hänvisar de till en tidigare studie av Crowley & Taylor (1994) som funnit att det 

finns signifikanta skillnader mellan hur mödrar och fäder upplever familjens funktionalitet, 

stressorer i vardagen och stödinsatser och att det därför är viktigt att inkludera flera 

familjemedlemmar i studierna för att mer precist kunna avgöra hela familjens utbyte i en 

given fråga. Vi delar denna uppfattning. 

 

Forskningen kan vara något svår att jämföra på grund av att man använder olika parametrar i 

studierna. Till exempel är vissa studier gjorda på familjer med barn med specifika fysiska 

funktionshinder, andra på barn med specifika mentala funktionshinder. Och som sagt är de 

flesta studier gjorda på hur endast mödrarna till barnen påverkas och endast ett fåtal studier 

har inkluderat fäderna eller hela familjen som ett system. Utifrån det vi har hittat verkar det 
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finnas en alltigenom avsaknad av salutogent perspektiv, såsom beskrivit nedan av Aaron 

Antonovsky, i studierna då det man har mätt genomgående har varit i vilken grad föräldrarna 

mår dåligt och inte vilka faktorer som gör att de faktisk även ibland mår bättre än vad som 

skulle kunna förväntas! Och framförallt verkar det som att fokus för studierna snarare är 

resultatet av huruvida man som förälder (moder) klarar av eller inte klarar av den extra 

påfrestningen det innebär att ha ett barn med ett funktionshinder eller någon kronisk sjukdom. 

Och alltså inte, såsom vi har velat studera, de processer eller strategier som gör att många rent 

faktisk klarar av att hantera sin vardag på ett tillfredsställande sätt. Vi anser dessutom att 

dessa strategier är av intresse att studera även i de fallen då resultatet visar att man inte anser 

sig kunna hantera sin vardag och/eller följaktligen kanske drabbas av en depression, eftersom 

det ju i de fallen torde tas för sannolikt att man utvecklat copingstrategier som inte fungerat 

efter avsikten. 

 

Malin B Olssons doktorsavhandling Parents of Children with Intellectual Disabilities (2004) 

är den studien vi har hittat som kommer närmst det vi har avsett att studera. Dock är denna, 

såsom majoriteten, en kvantitativ studie och med mätenheten ”depression hos modern” som 

resultatmarkör. Olsson är själv observant på risken att detta blir för onyanserat då hon påpekar 

att man hittills har översett det faktum att många föräldrar även ser positiva aspekter av att 

vara förälder till ett barn med ett kognitivt funktionshinder. Dessa positiva aspekter 

samexisterar med de negativa effekterna, men detta överses enligt Olsson dels på grund av en 

hypotes om att det är vantrivsel hos föräldern man ska söka aktivt efter och dels på grund av 

att majoriteten av utförda studier varit kvantitativa. Hon skriver ”If researchers had used more 

open-ended questions and more qualitative methods, these reactions might have been 

documented more promptly.” (ibid s 30). Hon uppmuntrar den senare tidens fokus på 

familjers livskvalitet och menar att det är viktigt att föräldrar får möjlighet att både ge uttryck 

för vilka områden i livet som faktisk fungerar väl likväl som de områden som behöver 

förbättras (ibid) och hon konstaterar att tills idag har nästan alla resultat fokuserat på graden 

av depression som måttet för föräldrarnas mående.  

 

Under vårt arbete med att orientera oss om kunskapsläget på området har det alltså alltmer 

tydligt framstått hur komplexa våra till synes ganska enkla frågeställningar är.  

En övervägande del av de studierna som vi tagit del av har bland annat tolkats genom de 

samma teorier som vi har för avsikt att analysera vårt material igenom; nämligen Lazarus och 

Folkmans (1984) teorier om stress och coping samt Antonovskys (1987) teori om ”känsla av 
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sammanhang” KASAM. Därutöver förekommer flera andra intressanta teorier, såsom till 

exempel Wallander och Varnis teori om risk- och skyddsfaktorer.  

 

I Wallander och Varnis (1998) studier sätts risk- och skyddsfaktorer i fokus för att bedöma 

förälderns förmåga till stresshantering och utveckling av copingstrategier. De har utarbetat en 

egen modell för att åskådliggöra dessa faktorer. Även de konstaterar att det ofta diskuteras 

vilken verkan ett barn med funktionshinder har på systemnivå, men att detta endast sällan 

empiriskt studerats (ibid) på grund av komplexiteten med att föra ihop flera olika 

familjemedlemmars upplevelser till några sammanhängande konklusioner. Olsson (2004) 

uttrycker dock i sin doktorsavhandling en viss kritik av Wallander och Varnis modell som hon 

menar ger en för förenklad bild av verkligheten bland annat på grund av att de olika 

faktorerna förmodas att endast verka i en riktning och därmed inte speglar en pågående 

dialektal process. Hon ser också ett problem med sättet att så kategoriskt särskilja på risk- och 

skyddsfaktorer och ställer sig frågan om avsaknad av en skyddsfaktor till exempel 

nödvändigtvis alltid bör tolkas som en riskfaktor?  

 

Det finns en mängd olika sätt att förstå och betrakta begreppet coping och vi kommer att 

återkomma mer ingående till detta i teoriavsnittet, men övergripande kan man enligt Lazarus 

och Folkman (1984) dela upp copingprocessen i två typer, nämligen problemfokuserad coping 

och emotionsfokuserad coping. I väldigt korta drag uppstår den första typen då en person gör 

bedömningen att utmaningen eller påfrestningen är föränderlig och möjlig att påverka och den 

senare uppstår då personen bedömer att ingenting kan göras för att förändra situationen, utan 

att en eventuell förändring måste ske inom personen själv. Det råder dock bland forskare 

någon oenighet om hur emotionsfokuserad coping ska uppfattas. Lazarus och Folkman (1984) 

kallar även de inre emotionsfokuserade strategierna för ”kognitiva ombedömningar”. 

Exempelvis om man om ett problem eller inför en påfrestning säger ”jag kom att tänka på hur 

mycket värre det kunde ha varit” då kan man säga att personen ifråga har gjort en kognitiv 

ombedömning av graden av problemet. De argumenterar dock för att även problemfokuserade 

copingstrategier kan omfatta kognitiva ombedömningar om dessa har syftet att mer konkret 

förändra ett problem hos personen själv, till exempel bristfälliga kunskaper, men däremot inte 

om syftet är en förvridning av verkligheten. De två grupperingarna av coping; 

problemfokuserad och emotionsfokuserad, glider alltså in varandra vid det att de 

interpersonella kognitiva och känslomässiga strategierna kan anta form av båda delarna.  
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Något som slog oss som överraskande i de olika sätten att första och tolka begreppet coping 

på var att de strategier som ligger till grund för en copingprocess inte nödvändigtvis behöver 

vara något som kan anses vara varken bra, nyttigt eller till gagn för personen eller situationen 

som helhet. Tillfälligt kan vissa strategier kanske fungera hyfsad, medan de emellertid inte är 

hållbara i det långa loppet. Undandragande från ett problem till exempel, eller förnekelse är 

exempel som troligtvis endast fungerar under en kortare period. Eller att ta en drink för att 

uthärda en besvärlig situation kan kanske fungera efter avsikten momentant, men kan 

knappast sägas vara någon särskild lyckat långsiktig copingstrategi (Lazarus 1984).  Malin B 

Olsson (2004, s 12) citerar Lazarus (1999, s 53): ”---It takes both the stressful stimulus 

condition and a vulnerable person to generate a stress reaction”. Olsson resonerar med hjälp 

av en mängd tidigare studier att föräldrar till barn med ett mentalt funktionshinder använder 

sig av brett spektra av nyss beskrivna copingstrategier för att hantera de krav som möter dem; 

både de som fungerar väl och de som inte tjänar sitt syfte. Hon gör dock den egna reflektionen 

att sedan ett mentalt funktionshinder är ett oföränderligt tillstånd bör det anses för troligt att 

emotionsfokuserade copingstrategier är frekvent använda. 

4. Teoretiska utgångspunkter 
För att belysa och söka besvara våra frågeställningar har vi valt att använda två olika teorier; 

dels teorin om bedömning och coping av stress såsom beskrivet av professor Richard S. 

Lazarus och professor Susan Folkman (1984) och dels professor Aaron Antonovskys (1987) 

teori om KASAM; vikten av att känna sammanhang i livet. Vi upplever att dessa två teorier 

kompletterar varandra bra och att de båda kastar ett salutogent ljus över de processerna som 

annars lätt kan komma att framstå som enbart negativa och sjukdomsalstrande. Som det 

framgick i avsnittet om tidigare forskning så finns det flera andra teorier som också hade 

kunnat appliceras på vår empiri för att skänka ytterligare förståelse; exempelvis teorin om 

risk- och skyddsfaktorer, men vi lämnar dessa därhän i denna studie, väl medvetna om att 

dessa teorier troligen också hade kunnat belysa faktorer av vikt för helhetsbilden av en ganska 

komplex frågeställning.  

 

4.1 Coping, stress och bedömning 

Tidigare och omfattande forskning inom coping har givit upphov till mycket vitt skilda teorier 

för hur begreppet coping ska förstås och beskrivas när det gäller de processer människor 

använder för att hantera olika person-omgivningsförhållanden. Till exempel har några dragit 

paralleller till djurs beteende av undandragande och flykt i hotfulla situationer, men som 

Lazarus och Folkman argumenterar så säger ju ett sådant beteende ingenting om de helt 
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speciella kognitiva strategierna som används av människan i stressfulla situationer. De 

beskriver i sin bok Stress, Appraisal and Coping (1984) noggrant hur andra forskare har sett 

på och teoretiserat kring begreppet coping. Till exempel nämner de Klinger (1977) som 

argumenterar för att avstängning och depression initialt är en anpassande form för coping. 

Klinger anser att en människa som upplever en förlust eller ett hot om förlust först anstränger 

sig och ökar koncentrationen. Om hotet eller stressen kvarstår kommer personen att uppleva 

frustration och vrede. Om personen, trots sina ansträngningar, ändå misslyckas med att nå 

målet eller minska stressen, eller vad det måtte röra sig om, övergår denne i pessimism och 

apati och drabbas med stor sannolikhet av en depression. Efter en depression är det förvisso 

fullt möjligt att åter resa sig från askan in i elden, och det finns ju även de som resonerar att 

man de facto måste nå sin personliga botten för att kunna ”ta sats” för att åter kunna ta sig upp 

till ytan.  

 

Men måste man verkligen helt ner och ”vända” innan man hittar rätta strategierna för att 

hantera påfrestningar, stress, hot, förlust och liknande? Enligt Lazarus och Folkmans teori och 

syn på coping verkar detta inte vara nödvändigt, utan deras teori om vad coping är handlar 

däremot om de processer som äger rum hos dem som inte drabbas av total uppgivenhet och 

depression. Det engelska ordet appraisal har orsakad lite huvudbry att översätta på ett bra 

sätt, men efter olika förslag har vi valt det svenska ordet bedömning som varande bäst lämpat. 

På samma sätt som när det i den engelska texten talas om reappraisal kommer vi att översätta 

detta med ombedömning. 

 

4.2 Coping som process, inte som resultat. 

Enligt Lazarus och Folkmans (1984) synsätt och definition är begreppet coping 

processorienterad snarare än relaterad till karaktärsdrag hos personen som ”copar” eller till de 

resultat som copingprocessen ledar till. De ger följande definition åt begreppet: ”We define 

coping as constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external 

and/or internal demands that are appraised as taxing och exceeding the resources of the 

person.” (ibid s 141). 

 

De utesluter möjligheten att coping skulle täcka över automatiserade beteenden och 

omedvetna tankar. De tar också avstånd från att förväxla coping med de resultat som möjligen 

uppnås genom att påstå att coping är den ansträngningen en människa gör för att hantera en 

situation, oavsett om det personen tänker och gör fungerar bra eller dåligt enligt avsikten. 

Samtliga ”strategier” som indikerar bristande kontroll, ojämnvikt eller personligt sönderfall är 
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dock enligt Lazarus och Folkman per definition inga copingstrategier. De resonerar vidare att 

för att förstå begreppet coping måste vi också veta vad personen copar mot. Ju mer snävt 

definierad kontexten är dess enklare är det att koppla en specifik coping-tanke eller coping–

handling till ett kontextuellt krav. De argumenterar mot att coping skulle kunna vara ett 

statiskt mått eller ett personlighetsdrag genom att hävda att coping uppkommer genom en 

fortlöpande bedömning och ombedomning av de ständigt skiftande utmaningar en person 

ställs inför i det de benämner ”förhållandet mellan person och omgivning”. Följaktligen är 

coping-funktionen enligt dessa två forskare en strategi, inte ett resultat. (ibid) Som de 

konkluderar leder medvetna strategier förvisso ofta till ett visst förväntat resultat, men inte 

alltid, och kan därför inte likställas med ett resultat. 

 

Vidare ser Lazarus och Folkman en risk i att flera forskare schematiserar copingprocesser på 

liknande sätt som vid till exempel en sorgprocess som antas ha fyra olika på varandra följande 

stadier. De menar att copingprocesser kan ha ett högst varierande förlopp och snarare pendlar 

fram och tillbaka och ständigt måste ses och förstås i sin livskontext hos den enskilde 

individen (ibid). Lazarus och Folkman är tveksamma inför att det skulle finnas ett 

dominerande mönster för copingstadier. De beskriver hur en person som står inför en 

påfrestning eller utmaning, oavsett i vilken form, ofta är ganska oförberedd. Ibland har man 

kanske haft möjlighet att göra sig tankar eller känna fruktan inför händelsen. Andra gånger 

kommer den som en chock. Påfrestningen, som kan vara allt från kortvarig till mycket 

långvarig, såsom till exempel fallet är då man får ett barn med funktionshinder, tvingar 

personen som ska hantera situationen att göra en mängd bedömningar och ombedömningar av 

hur situationen kan hanteras. Som Lazarus och Folkman uttrycker det så kanske personen 

ställer sig frågorna: ”How can one mop up, psychologically and materially, after the damage? 

What is the personal meaning or significance of what has happened? What new demands, 

threats, and challenges does it impose? Can one return to the status quo ante, or have things 

changed appreciably?” (ibid s 148).  

 

4.3 Två olika former för coping 

I likhet med en rad andra forskare anser Lazarus och Folkman att copingprocesser kan indelas 

i två huvudgrupper; nämligen problemfokuserad coping och emotionsfokuserad coping. I 

grova drag handlar det om huruvida personen i fråga bedömer att den påfrestningen hon står 

inför är möjlig att förändra eller om den anses vara oföränderlig. I det första fallet, då det rör 

sig om en stressfull situation eller påfrestning av något slag som personen menar sig ha någon 

möjlighet att påverka eller ändra på är det mest sannolikt att hon i första hand försöker lösa 
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eller mildra omständigheterna genom strategier utanför den egna kroppen, genom 

problemfokuserad coping. I det andra fallet, då personen bedömer problemet hon står inför 

som omöjligt att ändra på, eller i vissa fall att det rör sig om något som upplevs ha drabbat 

vederbörande genom ”ödet” eller en ”högre makt”, är det mer troligt att personen försöker att 

hantera påfrestningen genom att ändra sitt sätt att tänka och känna kring det. Det finns alltså 

copingstrategier som är riktade mot att söka hantera eller förändra problemet som framkallar 

stressen och det finns copingstrategier som är riktade mot att uppnå en reglering av den egna 

känslomässiga reaktionen på stressen.  

 

Emotionsfokuserad coping likställer Lazarus och Folkman med en ombedömning av 

problemet (ibid). De ger exempel på hur människor ofta, ställd inför något problem, efter en 

tid väljer att se på problemet med andra ögon då de till exempel säger ”Jag tänker nu att det 

kunde ju ha gått så mycket värre” eller ”Jag beslöt att jag inte behövde honom alls så mycket 

som jag trodde” där personen alltså ombedömer innebörden och vikten av problemet så att det 

blir lättare att hantera, fastän ”problemet” i själva verket är oförändrat. Det finns emellertid en 

risk att denna typ av coping kan röra sig från att vara en salutogen försvarsmekanism hos 

individen till att bli defensiv och skapa en patogen förvridning av verkligheten och Lazarus 

och Folkman är noggranna med att ta höjd för alla möjliga förekommande variabler. De anser 

dock att samtliga kognitiva manöver som har till syfte att förändra innebörden av ett problem, 

utan att de facto ändra på det, oavsett att förändringen är baserad på en realistisk tolkning eller 

på en förvridning av verkligheten, är att beteckna som kognitiva ombedömningar. Alla 

emotionsfokuserade copingstrategier är dock inte ombedömningar och de framhäver exempel 

som att gå och träna fysiskt för att få tankarna ifrån problemen, eller att ta sig en drink, att 

detta inte är att räkna som ombedömning. De poängterar alltså att emotionsfokuserad coping 

inte får anses vara synonymt med ombedömningar. Människan använder emotionsfokuserad 

coping i stressfulla situationer bland annat för att bevara hopp och optimism, för att förneka 

och vägra inse fakta och för att låtsas som att det som inträffat inte har betydelse. Sålunda 

anser de att sådana processer lätt kan komma att leda till självbedrag eller förvridningar av 

verkligheten.  

 

Problemfokuserade copingstrategier har stora likheter med problemlösning i allmänhet, 

skillnaden är emellertid att strategierna här kan innebära både att försöka ändra i de rent 

praktiska yttre förhållanden kring ett problem eller en påfrestning, men även att ändra 

egenskaper hos personen själv som står inför en påfrestning. Det sistnämnda kan förefalla 

vara liknande emotionsfokuserad coping, men det är en skillnad. Problemfokuserad coping 
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som är riktad åt att ändra på personen handlar inte om att ändra synen på det som upplevs som 

stressfullt, utan det kan till exempel handla om att lära sig nya färdigheter som därmed 

underlättar situationen, lära sig andra vägar att finna glädje på, minska sitt engagemang eller 

utveckla nya rutiner och beteenden.  

 

Dock är det emellertid så att en person som utsätts för en påfrestning sällan använder sig av 

enbart den ena eller den andra typen av copingstrategi, utan att de nästan alltid försiggår 

parallellt, men att den ena typen kan vara mer dominant förekommande hos en person än hos 

en annan och i en tid än en annan. Och dessutom, som Lazarus och Folkman också påpekar, 

så beror ju människor förmåga till coping ofta starkt på de resurser som står till deras 

förfogande (ibid) och på de faktorer som hindrar dem från att nyttja vissa faktorer i en 

specifik situation. Både personliga och materiella resurser, eller brist på de samma, spelar in. 

Hälsa och energi, positiva övertygelser, problemlösande samt sociala färdigheter, socialt stöd 

och materiella resurser med mera är alla bidragande orsaker till hur väl människor förmår att 

hantera en påfrestande situationer.  

 

Lazarus och Folkman (ibid) underskattar inte heller vikten av de sociala nätverken som 

människan ingår i. De resonerar kring motsatsförhållandet mellan den stress som samhället 

och omgivningen tillför människan på samma gång som det även är där hon kan söka hjälp 

och stöd. De påpekar att människor fungerar bättre, har högre moral och bättre hälsa om de 

mottager, eller har förtroende för att de kan mottaga, hjälp från det omgivande samhället. 

Lazarus och Folkman menar, i likhet med oss, att samhällets stöd är att anse som en resurs 

som underlättar för den enskilda att copa, om hon förmår att dra nytta av den och använda 

den, och de anser att socialt eller samhälleligt stöd faller in under rubriken för coping. Ur 

deras synvinkel är socialt stöd den andra sidan av myntet av sociala krav och att för att leva 

bra liv bör människor fortlöpande erkänna och hantera sociala krav samtidigt som de erkänner 

och drar nytta av tillgängliga sociala resurser. De uppmärksammar dock samtidigt att den 

mesta forskningen okritiskt tar för givet att sociala nätverk alltid är gynnsamma och 

representerar en källa av stöd, men Lazarus och Folkman menar att det sällan 

uppmärksammas vilka sociala krav och vilka stressfulla aspekter sådana nätverk också kan 

innebära (ibid).  

 

4.4 Två teorier 

I vår analys har vi som nämnt valt att utgå ifrån två teorier som vi anser kompletterar varandra 

bra; dels Lazarus och Folkmans teori om copingstrategier och dels Antonovskys teori om 
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KASAM (känslan av sammanhang). I boken Stress, Appraisal and Coping ger Lazarus och 

Folkman en tydlig förklaring av hur de två teorierna skiljer sig ifrån varandra på en väsentlig 

punkt. Antonovsky använder termen generaliserade motståndsresurser (GMR) för att 

beskriva karakteristika som underlättar hanterbarheten av stress. Dessa karakteristika kan vara 

fysiska, biokemiska, kulturella, materiella, kognitiva, emotionella, attitydbetingade, 

interpersonella och makro-sociokulturella. Antonovskys synsätt skiljer sig enligt Lazarus och 

Folkman från deras då han är upptagen av faktorer som medverkar till motståndskraft mot 

stress, där de upptar sig om de resurser som en person drar nytta av för att copa stress. 

Skillnaden i synsättet visar sig i Antonovskys inkludering av coping som en motståndsresurs, 

där Lazarus och Folkman däremot ser coping som en process som har sitt ursprung i resurser. 

Med andra ord, Antonovsky ser resurser som buffertar mot stress och de ser dem som faktorer 

som föregår och påverkar förmågan till coping, vilket i sin tur utjämnar stress. 

 

4.5 Känslan av sammanhang – KASAM 

Antonovskys forskning har genomsyrats av intresset för om det hos vissa människor 

förekommer resurser, tankebanor och andra faktorer som gör att de klarar av även mycket 

påfrestande händelser och situationer såsom dödsfall, sjukdomar, tortyr, separationer, 

arbetslöshet och liknande bättre än andra. Hans forskning har inriktats på att söka 

friskfaktorer hos människan och han har myntat begreppet salutogenes som täcker över ett 

perspektiv på människor som utsatts för kriser som söker förklara varför vissa faktisk klarar 

sig förvånansvärt bra både vad gäller fysisk och mental hälsa. Det han genom sin långa 

forskning kunde urskilja var tre tillgångar i livet som sammantaget bidrar till att skänka en 

person en känsla av sammanhang, även i svåra situationer; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet . Förmågan att känna ”känsla av sammanhang”, i det följande benämnt 

KASAM (på engelska sense of coherence, SoC) är enligt Antonosky av avgörande vikt för en 

människas förmåga att skydda sig mot de faror som stress och påfrestningar utgör. Han 

utarbetade ett test i form av ett frågeformulär för att räkna ut en människas KASAM-värde. I 

sin forskning kunde han sedan kontrollera om personer som har höga värden av KASAM 

klarar sig bättre i utsatta situationer än personer som har svaga värden av KASAM, vilket 

visade sig vara fallet (Antonovsky, Hälsans mysterium, 1987) 

 

Den första komponenten som ingår i definitionen av KASAM är begriplighet och den kan 

beskrivas som kärnan i begreppet. Graden av upplevd begriplighet hos en person förklarar hur 

denne upplever och tolkar inre och yttre stimuli på ett sätt som gör dessa stimuli 

förnuftsmässiga och gripbara henne. En person med hög känsla av begriplighet förväntar sig 
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först och främst att framtiden kommer att vara förutsägbar, men även i de situationer där det 

uppstår överraskningar, både positiva och negativa, har personen en tilltro till att dessa ska gå 

att förklara och hantera. Den andra komponenten i KASAM är hanterbarhet. Den är 

definierad utifrån vilken grad personen upplever att det finns resurser som denne kan använda 

sig av för att möta och hantera de stimuli som uppkommer. Resurserna som finns till 

förfogande kan vara sådant som finns under den egna personens kontroll, men även utanför 

och då exempelvis i form av en person som vederbörande kan räkna med och lita på i utsatta 

situationer, till exempel partnern, arbetskollegorna, vännerna, Gud eller kanske en läkare. Den 

tredje komponenten i KASAM är meningsfullhet. Detta kan beskrivas som en människas 

motivationskomponent och kan utgöres av ett område inom vilket personen är engagerad och 

av den anledningen en viktig del i den personens liv. Här kan personen se fram emot att få 

göra en aktivitet och på så sätt orka ta sig igenom påfrestande situationer eftersom hon vet att 

hon ska få göra en sak som engagerar känslomässigt och som ger ny energi (Antonovsky 

1987). 

 

Dessa tre begrepp i KASAM kan även sammanfattas med ett citat av Antonovsky (1987, s 46) 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som utrycker i vilken utsträckning man har 

en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investeringar och 

engagemang”  

 

Enligt Antonovskys teori kan en individ förstärka eller försvaga sitt KASAM beroende på hur 

personen hanterar olika påfrestande situationer. Till sitt förfogande har individen olika 

psykosociala generella motståndsresurser (GMR) och generella motståndsbrister (GMB). De 

påfrestande situationerna kategoriserar han i olika typer av stressorer. Antonovsky menar att 

vi kan identifiera tre sorters olika stressorer; kroniska stressorer, viktiga livshändelser, och 

dagsakuta förtretligheter. Dessa tre typer av stressorer flyter ständigt in i varandra och gör det 

därmed svårt att ange någon exakt avgränsning, men de är ändå kvalitativt olika till sin 

karaktär. Den kroniska stressoren är av sådan art att den karakteriserar en persons liv genom 

olika livssituationer, tillstånd eller egenskaper. För att stressen ska kunna kategoriseras in som 

kronisk behöver den vara bestående. Dessa kroniska stressorer skapar en livserfarenhet som 

antingen kommer tillföra personen en stark eller svag KASAM.  Viktiga livshändelser är den 

kategorin där personer kan identifiera skeenden som har inneburit en stor förändring, detta 
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kan exempelvis vara att få ett barn, en familjemedlem avlider, skilsmässa, förlust av arbete 

eller personliga framgångar. Detta är händelser som personerna inte har någon automatisk 

respons på och de kan då utgöra en stor stressfaktor. Det viktiga är inte händelsen i sig då den 

inträffar, utan vad som kommer ut av händelsen och vad som händer med personen som 

utsätts för den. Här är det styrkan i personens KASAM som är avgörande för om följderna blir 

skadliga, neutrala eller hälsobringande. Den sista typen av stressor är dagsakuta 

förtretligheter vilka är händelser som vi inte har någon automatisk inlärd respons på. Detta 

kan vara ett underkännande på en tenta, en förolämpning från en kamrat eller att ha försovit 

sig på morgonen. Detta är enstaka händelser som inte är återkommande, skulle däremot de 

dagsakuta förtretligheterna bli återkommande så övergår de i kategorin för kroniska 

stressorer.  

 

5. Metod 

5.1 Val av metod 
Till vår undersökning har vi använt oss av en kvalitativ studie där vi med vår insamlade data 

hoppas kunna belysa och i bästa fall även till dels besvara de frågeställningar vi formulerat. 

Vi gjorde sex semistrukturerade intervjuer med olika sorters komponerade familjer där det 

fanns ett barn med ovan nämnda funktionshinder i vardera. Eftersom det vi ville få fram är 

ganska subjektivt, nämligen hur man i familjen upplever att man klarar av den belastningen 

det innebär att ha ett funktionshindrat barn hemma, ansåg vi att denna form för intervjuer 

lämnade mest utrymme för den intervjuade att nyansera sina svar och fördjupa sig mera i 

vissa områden av vikt för den enskilde familjen. Bryman (2011) beskriver hur en kvalitativ 

undersökning ger möjligheter att gå mer på djupet i folks känslor, tankar och funderingar 

kring ämnet och att den intervjuade har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Denna 

nyansering av svaren bildar därmed grundlag för en bredare kontextuell förståelse hos 

forskaren. 

 

Vi skapade en intervjuguide som vi sedan använde som mall för de frågor vi ställde. Guiden 

(se bilaga 9.2) reviderades lite efterhand som vi insåg att vi behövde förtydliga frågor eller då 

det kom upp nya ämnen som vi ansåg kunde vara av intresse för vår studie. Frågorna fick inte 

vara så specifika att de hindrade nya idéer och tankar från att uppkomma. Vi hade konstruerat 

sex huvudområden som vi ville belysa under intervjuerna och dessa höll vi oss till under hela 

arbetsgången (Bryman 2011). Vi delade upp dessa huvudområden mellan oss under 
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intervjuerna, så att när den ena ställde frågor var den andra en observatör som då kunde 

fokusera på att eventuellt fånga upp intressanta iakttagelser och ställa följdfrågor. 

5.2 Urval och avgränsningar  
Vi har i vårt arbete inriktat oss på att ta reda på hur familjer som har barn med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning fungerar i sin vardag. Vi ville se närmare på hur 

familjer hanterar den extra påfrestningen det innebär att ha ett barn med ett sådant 

funktionshinder. Vi har intervjuat föräldrar till barn med något av funktionshindren: autism, 

Downs syndrom och/eller utvecklingsstörning.  

 

Initialt var vår tanke att enbart intervjua familjer till barn med autism och utvecklingsstörning, 

men det visade sig svårt att ha så snävt urval, så vi ansåg att även familjer till barn med 

Downs syndrom och någon enstaka familj till ett barn med enbart utvecklingsstörning ändå 

skulle förse oss med ett insamlat materialet som var fullt jämförbart. Vi gjorde vår studie i tre 

olika kommuner i nordvästra Skåne och i en kommun i Småland. Vi funderade på om det vore 

viktigt för undersökningen om vi gjorde våra intervjuer i enbart en kommun. Detta utifrån 

vetskapen att den hjälp och det stöd som samhället tillhandahåller, och då främst genom LSS, 

kan se lite olika ut från kommun till kommun. Men eftersom målgruppen inte är den största 

och lättaste att komma i kontakt med samt att våra frågeställningar snarare inriktar sig på 

inomfamiljära processer och strategier, så ansåg vi att det inte skulle komma att påverka vårt 

resultat av undersökningen att familjerna var bosatta i olika kommuner.  

 

När vi skulle komma i kontakt med familjerna kontaktade vi flera rektorer för särskolor i 

Skåne samt ett par LSS-handläggare. Bryman (2011) beskriver hur man för att få tillträde till 

sin målgrupp får gå via vissa ”grindvakter” i öppna och offentliga miljöer. Vi sökte även 

igenom i vår umgängeskrets efter kontakt med familjer. Genom dessa förmedlare skickades 

det ut informationsbrev till familjerna (se bilaga 9.1). Från en särskola fick vi 

kontaktuppgifter till alla barnen på skolan så att vi därmed själva kunde skicka brev till 

familjerna. Dessa kontaktuppgifter är offentliga handlingar, där det dock givetvis inte framgår 

av kontaktlistan vilka diagnoser barnen har. I breven vi skickade ut gavs föräldrarna 

information om vad studien handlade om och vilka diagnosgrupper denna studie var riktad 

till. Vi fick därefter in e-post svar från de familjerna som var villiga att ställa upp för en 

intervju och kunde sedan efter avtal genomföra sex intervjuer, samtliga hemma hos 

familjerna.  
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Problemet med att utse sin population är att inom ramen för den tid och de möjligheter man 

har till rådighet ändå hitta ett litet utsnitt ur befolkningen som ter sig representativt för de 

frågor man ämnar få svar på. ”En grupp människor som har vissa objektivt definierbara 

egenskaper, […] utgör ett exempel på en population”, så uttrycker sig Patrik Aspers (2011) 

och påpekar att konsten är att med enbart ett fåtal individer kunna ge en förklaring till hela det 

området som studien täcker. Han skriver dock också att det undervägs av olika skäl kan vara 

nödvändigt att ändra i urvalspopulationen under forskningsprocessen. Från början var vår 

tanke som nämnt tidigare att enbart intervjua familjer som hade barn med funktionshindret 

autism och utvecklingsstörning. Då vi inte fick ihop tillräckligt med familjer med enbart den 

problematiken fick vi bredda vår undersökningsgrupp lite.  I ett tidigt skede hade vi även 

tankarna på att intervjua professionella inom området och vi tänkte främst på LSS-

handläggare och kuratorer inom exempelvis barnhabiliteringen. Men i samråd med vår 

handledare valde vi sedan att enbart fokusera på familjerna, eftersom det är dessa som på 

bästa sätt kan beskriva deras livssituationer. Familjesammansättningarna har sett ganska olika 

ut; det har varit gifta par, skilda par, omgifta par och ensamstående.  

 

5.3 Tillförlitlighet 

Vi försökte genom våra frågor få fram vilka strategier man inom familjerna använde för att 

upprätthålla en viss hanterbarhet samt vilken syn man hade på att söka hjälp och i vilken grad 

man upplevde att den hjälpen man fick bidrog till familjens förmåga att fungera väl i 

vardagen. Dessa frågor leder nödvändigtvis till ganska komplexa och mycket individuella 

svar och det var där helt avgörande att de tillfrågade lämnades utrymme att kunna formulera 

egna nyanserade svar och att det måste finnas möjlighet att ställa följdfrågor för en 

fördjupning och vidareutveckling av dessa svar. Vår avsikt har varit att uppnå en holistisk 

förståelse av varje familj och utifrån denna har vi strävat efter att i största möjliga mån 

identifiera och undersöka det vi har haft för avsikt att undersöka (Bryman, 2008), nämligen 

vilka unika inomfamiljära och interpersonella faktorer hos föräldrarna jämte samhällets 

insatser som har betydelse för familjernas förmåga till coping. För att tydliggöra detta för 

läsaren måste det kontinuerligt i arbetets gång kunna gå att se ett tydligt samband mellan de 

avsikter vi haft med våra frågor och de svaren vi hämtat in. Därför var det också av stor vikt 

att de frågorna vi utformade i intervjuguiden verkligen ledde oss fram till svar på våra 

frågeställningar, samt att vi under kodningen av svaren hela tiden hade både 

frågeställningarna och teorierna för öga. Under analysen har vi att fört en öppen diskussion 

där vi testat vår insamlade empiri mot våra teorier, dels för att vi själva ska kunna validera om 
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vi finner stöd för våra antaganden eller om teorierna bör ifrågasättas, men även för att ge 

läsaren samma möjligheter till löpande utvärdering av vårt arbete.  

 

Värt att poängtera är att de intervjuade föräldrarna visade sig mycket villiga att besvara alla 

våra frågor ingående och att de även gav uttryck för att de fann våra frågor relevanta för 

ändamålet. Det fanns vid inget tillfälle anledning att tro att någon inte var helt uppriktig i sina 

svar. Ett litet observandum, som vi dock kom att tänka på undervägs, var att det möjligen var 

så att de som valde att ställa upp på en intervju var de familjerna som ansåg sig ha ett visst 

överskott att göra så, och att man utifrån detta skulle kunna tolka det som att de för tillfället 

mest belastade familjerna troligtvis inte finns representerade i vår empiri. 

 

Vad gäller reliabilitet då det gäller kvalitativa studier kan det vara svårt att föreställa sig att 

man skulle kunna uppnå helt samma resultat vid en upprepad studie. Fast å andra sidan beror 

detta ju i hög grad på vilken urvalspopulation man studerar. Innan man som forskare initierar 

en studie bör det finnas någon övergripande sannolikhet för att ens hypoteser kan slå in som 

sanna. Men givetvis finns det inom kvalitativ forskning rika möjligheter för undantag och som 

Ahrne & Svensson (2011 s 29) påpekar, så är det ”viktigt att ha i åtanke att vi aldrig med 

säkerhet – eller ens med någon känd sannolikhet – kan veta vad som skulle hända om vi valde 

att studera ytterligare ett fall. Det kan ju visa sig att just det där nästa fallet är starkt 

avvikande…”. 

 

5.4 Bearbetning av material 

Vi fick tillåtelse av familjerna att spela in alla våra sex intervjuer och dessa transkriberades 

sedan. Vi skapade därefter ett kodningsschema (se bilaga 9.3) för våra intervjuer utifrån de 

teorier vi valt att arbeta utifrån där vi sökte efter på förhand definierade ord, begrepp och 

teman. Men vi hittade emellertid även annat och mer i materialet som vi inte omedelbart 

kunde koppla till de valda teorierna. Aspers (2011 s 169) redogör för att koder kan skapas på 

två olika sätt: ”Det första är den teoretiska (deduktiva) kodningen, vilket innebär att det 

teoretiska begreppet översätts till en kod i det konkreta fältet. Det andra sättet att skapa koder 

är det induktiva, vilket innebär att koder uppstår genom att forskare identifierar dem i 

materialet”. 

 

Vi har i stora drag arbetat deduktivt såsom beskrivit av Bryman (2011), det vill säga att vårt 

tillvägagångssätt har varit att främst inhämta och tolka vår empiri utifrån redan existerande 

teorier om coping och hanterbarhet. Dock har den inhämtade empirin givetvis gett oss en 
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massa stoff till eftertanke och även fått oss att se vissa mönster som vi inte omedelbart tycker 

oss känna igen från de teorier vi studerat och de som vi har valt att använda i vår analys. Så 

möjligtvis finns här även ett inslag av ett försiktigt induktivt förhållningssätt, där vissa 

iakttagelser möjligen hade kunnat bilda grundlag för ny teoribildning. Om inte annat så bör 

enligt Aspers (2011) forskarens egna reflektioner, och dessa kan röra sig om allt från 

övergripande tankar till detaljerade kommentarer, läggas till den inhämtade empirin som en 

ytterligare dimension såvida man noggrant redogör för vilket som är vilket.  

 

5.5 Etiska övervägande 

Då vi gjort denna studie har vi försökt gå in med ett öppet perspektiv och har försökt tolka 

den empirin vi samlat in, utan att lägga våra egna värderingar och erfarenheter i vår tolkning 

av materialet. Båda författarna har egna erfarenheter av ämnesområdet sedan tidigare vilket 

påverkade vårt beslut att inte söka efter familjer i den kommunen där den ena författaren bor, 

detta för att undvika att eventuellt träffa intervjupersonerna i andra sammanhang framöver.  

 

Innan vi inledde detta arbete gjorde vi oss vissa överväganden vad gäller den särskilda 

förförståelsen som vi båda skribenter har inom det fält vi valt att undersöka. Enligt Aspers 

(2011) innebär det både för- och nackdelar att ha en särskild förförståelse för det fält man 

studerar. Han anser att risken finns att man kan få svårt att se på problemen vetenskapligt och 

därmed riskerar att missa viktiga detaljer för att man ser på miljön ur ett vardagsperspektiv. Å 

andra sidan anses det vara en fördel att kunna sätta sig in i hur de studerade aktörer agerar och 

utifrån vilka motiv och värderingar de gör så. Vidare säger han att forskaren behöver ha 

teorier och hypoteser om fältet som en någorlunda stabil utgångspunkt för att kunna röra sig 

vidare i forskningsprocessen och att hon måste vara medveten om vad hon tar för givet i 

studien. Det är helt uppenbart att vi har tagit för givet att det innebär någon form av extra 

påfrestning för en familj att ha ett hemmaboende barn med funktionshindren autism, Downs 

syndrom och/eller utvecklingsstörning.  

 

Samtliga intervjuade, deras barn och andra personer framstår givetvis helt anonyma i vår 

analys. Det har inte heller funnits någon relevans i att nämna i vilken kommun de är bosatta. I 

vår analys kommer dock samtliga personer istället att figurera med fingerade namn för att 

underlätta för läsaren att ta till sig texten utan kodifieringar. 

 

I vår undersökning har vi arbetat utifrån de etiska principerna som Bryman (2011) tar upp. Vi 

underättade familjerna i vårt informationsbrev om syftet med intervjun, vem vi var och att 
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deras svar var helt anonyma och frivilliga. Detta upprepade vi sedan inför varje intervju samt 

påpekade att de när som helst kunde avbryta intervjun och att allt tidigare insamlat material då 

skulle förstöras. Därefter fick vi deras samtycke till att genomföra intervjuerna samt att spela 

in dessa på band. Vi gick även igenom konfidentialitetskravet där de informerades om att allt 

insamlat material skulle komma att förvaras på behörigt sätt så att ingen utomstående kunde 

få tillgång till det. De fick även information om att materialet skulle förstöras efter avslutad 

undersökning. Samtliga sex intervjuerna genomfördes utan hinder eller problem av någon art. 

 

5.6 Bakgrund till ämnesval 

Orsaken till att vi valde detta ämne grundar sig i ett gemensamt intresse för frågor som rör 

funktionshindrade barn samt familjestrukturer. Vi har både tidigare och nuvarande 

erfarenheter, dock utifrån lite olika perspektiv. Erfarenheter som vi ansåg gav oss en 

förförståelse som skulle gagna oss under arbetets gång. Vi var väl medvetna om att det fanns 

en risk att vi var ”färgade” av våra erfarenheter och att detta kunde leda till förutfattade 

meningar, men vi ansåg ändå att förförståelsen tillsammans med intresset vägde tyngre på 

positiv sidan då det skulle underlätta för oss att ta familjernas perspektiv. Det har varit en 

spännande resa och vi har varit privilegierade att få träffa en handfull olikartade och 

inspirerande familjer som öppenhjärtigt har delat med sig av sina erfarenheter av att vara 

föräldrar till ett barn med funktionshinder. Utan deras ovärderliga information, kunskaper och 

erfarenheter hade detta arbete inte varit möjligt att genomföra och vi är dem alla mycket 

tacksamma.  

 

5.7 Fördelning av arbete 
T. Rolkert har haft huvudansvaret vad gäller skrivande av Bakgrund 2-2.2.3, Tidigare 

forskning (3) samt Teoriavsnittet 5-5.4. R. Ohlsson har haft huvudansvaret för Bakgrund 2.2-

2.2.2, Teoriavsnittet 5.5 samt Metodkapitlet (4). Inledning (1), Analys (6) samt Slutdiskussion 

(7) har författats gemensamt. Vi har utfört fyra intervjuer gemensamt, samt en intervju enskild 

vardera. Kodning och transkribering har vi fördelat jämnt emellan oss, liksom 

korrekturläsning och färdigställande av texten 

6. Analys 
Vårt empiriska material, de sex transkriberade intervjuerna med familjerna, har vi med 

bakgrund i våra frågeställningar, valt att analysera utifrån temana: stressorer, 

problemfokuserad coping, emotionsfokuserad coping, KASAM - känslan av sammanhang, 

betydelsen av samhällets insatser samt betydelsen av nätverk. Förhoppningen är att vi på detta 
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sätt förmår ge en så holistisk belysning som möjligt innanför arbetets ramar på ett par ganska 

komplexa frågeställningar. 

 

Vi har samlat in bra över 6 timmars intervjutid som i transkriberad form uppgår till över 120 

sidor! Sammantaget ett mycket spännande och brett material som vi såhär i efterhand inser 

antagligen till och med skulle kunna belysa och besvara fler frågor än de vi ställt oss. Vi har 

därför fått sortera kraftigt i materialet efter enbart det som har relevans för våra 

frågeställningar och som går att tolka utifrån våra valda teorier. På många ställen uttrycker 

föräldrarna på mycket träffande sätt hur de upplever sin vardag och hur de strävar efter att 

agera i den så den upplevs hanterbar. Vi upplevde att alla svarade med stor ärlighet och vill 

därför gärna, där det känns meningsfullt för förståelsen, låta läsaren ta del av många av så 

många av svaren som möjligt. 

 

Citat från föräldrarna markeras, förutom vid citationstecken, genom indrag i marginalen. Efter 

varje citat från föräldrarna framgår i parantes om det är mamman eller pappan från respektive 

anonymiserade familj som uttalat sig. Citat bestående av endast enstaka ord kan komma att 

”bakas in i” löptexten, dock självklart markerat med citationstecken. Då vi uteslutit enstaka 

ord finns detta markerat med […] samt då det rör sig om hela meningar med [---]. 

 

6.1 Presentation av våra intervjufamiljer 

De sex familjerna som visade oss den stora vänligheten att bjuda in oss i deras hem för att 

mycket öppenhjärtigt berätta om sina vardagsliv med sitt funktionshindrade barn och besvara 

alla våra frågor har vi givetvis garanterat fullständig anonymitet. För att emellertid göra 

analyskapitlet lite läsvänligare har vi, istället för att numrera familjerna, valt att döpa om dem 

till familjerna Andersson, Bengtsson, Carlsson, Davidsson, Eriksson och Fredriksson. De 

funktionshindrade barnen, som samtliga var pojkar, har vi motsvarande för enkelheten skull 

valt att kalla Anders, Bengt, Carl, David, Erik och Fredrik; namn som vi försäkrat oss på inget 

sätt motsvarar de verkliga personernas namn. Samtliga föräldrarna var i åldersspannet mellan 

37 och 55 år, varav majoriteten i mitten av fyrtiårsåldern. De funktionshindrade barnen, ett i 

vardera familjen, utöver en ojämn skara av syskon, fördelade sig i åldrarna 10, 11, 13, 15, 15 

och 16. 
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6.2 Stressorer 
Den inledande tanken vi hade då vi fattade intresse för vårt ämne syntes då så relativt enkel; 

hur det kan komma sig att vissa familjer som har ett funktionshindrat barn ändå upplever 

tillvaron hanterbar och har överskott till annat medan andra inte verkar ha det? Det skulle 

dock snart visa sig att ämnesområdet av många olika skäl är oerhört komplext. För det första 

för att en familj ju är en sammansättning av olika individer med ganska olika 

upplevelsevärldar och resurser, för det andra för att inga två barn, varken med eller utan 

funktionshinder, är likadana och för det tredje för att påfrestningen att ha ett funktionshindrat 

barn pågår under så väldigt lång tid. Det rör sig därmed om en mängd rörliga, föränderliga 

och individuella faktorer vilket bland annat innebär att bara för att en familj idag anser sig ha 

hanterbarhet i sitt liv absolut inte behöver ha haft det ett par år tidigare! Detta är även något 

som Olsson Malin B (2004) framhäver, att just Lazarus och Folkmans, som hon kallar den, 

relationella stress-processande modell, ger en generell förståelse för de individuella skillnader 

det finns i upplevelsen och erfarenheten av olika stressfaktorer vilket självklart ger sig utslag i 

förmåga till coping av desamma. Som tidigare nämnt påpekar ju också Lazarus och Folkman 

att för att förstå coping måste vi veta vad som ”copas” emot. Det finns en mängd olika större 

och mindre stressorer som kan spänna över allt från till exempel sorg, dagliga rigida rutiner, 

besvär med myndigheter och ett barns aggressiva beteende för att ta några exempel. En sak att 

hålla i minnet är att föräldrar till ett funktionshindrat barn står i en situation där detta barn 

behöver hjälp och stöd mycket längre än friska barn, sannolikt hela livet. Malin B Olsson 

(2004 s 12) skriver i sin doktorsavhandling i ämnet: ”Many parents adjust well to their very 

special and demanding life situation, while others experience deteriorating health or 

depression. Finding that, statistically, a child with ID has a high probability of causing a stress 

reaction in the parents, does not really help in predicting how it will affect an individual 

parent.” 

 

6.2.1 Kroniska stressorer  
Vi har som tidigare nämnt gjort ett förgivettagande vid det att vi utgår ifrån att det innebär en 

påfrestning att ha ett funktionshindrat barn och vi har då inte heller under arbetets gång råkat 

ut för någon som hävdat annorlunda. Det finns ingen som klarar av att hantera alla 

uppkommande situationer problemfritt alla gånger, men det är enligt Antonovsky vad vi gör 

med dessa situationer som kan skapa en högre KASAM hos individen och som gör att denna 

person i en liknande situation i ett senare skede klarar av den på ett bättre sätt. Kroniska 

stressorer är bestående över en längre period såsom till exempel tillfället är hos de familjer 

som har ett funktionshindrat barn hemmaboende. En sådan stressor som återkom i 
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intervjuerna var att barnen med autism eller autismliknande egenskaper, har ett utagerande 

beteende som kan vara skadligt både för dem själva och dem som vistas i deras omgivning. 

 ”Men han blir ju fortfarande arg, så man känner ju att det gäller att handskas med 

honom på rätt sätt, för när han blir arg nu så är det ju rätt så farligt. Det tar ju ganska 

illa när han klipper till en” (Mamma Carlsson) 

 

”Duschningen är ju [jobbig] (vårt förtydligande)  eftersom det har varit ett sådant 

kaos så tar det så mycket på krafterna” (Mamma Davidsson) 

 

Umgänge med andra människor kan också innebära en hel del stress för dessa familjer. Barn 

med autism eller autismliknande tillstånd har mycket svårt för att knyta nya relationer. Detta 

skapar en stress hos familjerna som inte längre kan umgås med sina vänner på samma sätt 

som tidigare och såsom deras vänner umgås med varandra. Föräldrarna utryckte att barnen 

mådde bäst av att hålla nätverket begränsat för att deras barn skulle må så bra som möjligt. 

”så fort det kommer en ny person så blir det kaos för David […] så han vill ju inte 

att dom ska vara här utan det är bara vi som ska vara hemma. Plus det är bara att allt 

ska alltid vara som vanligt, annars så kommer ångesten.” (Mamma Davidsson) 

 

Trots att de utsatts under en lång tid för denna typ av kroniska stressorer fick vi bekräftat hur 

familjerna ändå lyckades hantera dessa situationer förhållandevis bra eller emellanåt mycket 

bra. De hade alla tagit sig väl igenom jobbiga skeden i livet och gav uttryck för detta på 

varierande sätt. Utan att ha testat för det föreföll det oss ändå att familjerna vid 

intervjutillfället alla till synes verkade besitta ett hyfsat bra KASAM-värde, något som de 

dagliga påfrestningarna möjligen hade varit bidragande orsak till att stärka. På en fråga om 

hur framtiden tecknade sig fick vi detta svar från en familj: 

”Mycket ljust det måste jag säga från att ha varit nere i det mörkaste, det är ju 

fantastiskt vi har varit gifta i 21 år nu och att kärleken fortfarande finns där, vi har 

roligt när vi är själva, vi har framtidstro” (Pappa Davidsson) 

 

6.2.2 Viktiga livshändelser 
Stora skeenden i livet, både negativa och positiva, utgör även de en stressor då de inträffar 

eftersom dessa alltid innebär en förändring i en eller flera människors liv. En sak som dessa 

familjer hade en gemensam erfarenhet av var upptäckten av att deras barn oväntat hade visat 

sig ha ett funktionshinder. För vissa hade den upptäckten stått klart nästan från början medan 

den för andra hade kommit långt senare. Alla som har fått ett barn vet att det är mycket nytt 
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att lära sig och mycket oro kring även mindre saker. Sömnbrist och att plötsligt inte själv stå i 

främsta rummet är även det en utmaning. Om då barnet man fått tillika visar sig ha någon 

form av funktionshinder sätts alla de nya kunskaperna på ytterligare ett hårt prov och 

genererar mycket oro. Helt oförberedda står föräldrarna inför en ny stor förändring och 

utmaning. Det är nya besked som behöver bearbetas och accepteras. Enligt Antonovsky har 

det emellertid avgörande betydelse hur föräldrarna handskas med denna nya situation för hur 

högt deras KASAM-värde sedan blir. Ibland i livet blir saker inte som de var tänkt och då kan 

det vara av största vikt att vara rustad inför verkligheten. Vi tycker att den lilla berättelsen i 

inledningen på vår uppsats illustrerar detta på ett fint sätt. Föräldrarna hade planerat en resa 

under lång tid, men dit de kom var inte dit de hade planerat, fast vid eftertanke kunde de ändå 

finna glädje och mening på den destinationen dit de kommit.  

 ”jag behövde veta om Gud såg det som ett misstag eller som ett barn och bara jag 

visste att det inte var något misstag. För jag var rädd att det hade skett ett misstag” 

(Mamma Bengtsson) 

 

Anotnovsky (1987) menar alltså att det inte är livshändelsen i sig som är det avgörande utan 

det är vad som kommer ut av händelsen som personerna sedan kan ta vara på. Detta är något 

som vi uppmärksammade hos alla familjerna då de beskrev olika skeenden som hade inträffat 

efter att de fått ett barn med funktionshinder. Exempelvis fanns där en familj som fick lägga 

ner företaget och ändå efterhand kunde se framgång för familjen av händelsen. För en enskild 

person hade detta troligen betytt en ännu större förlust. I familjen Fredriksson fanns det en än 

tyngre börda eftersom den andra vårdnadshavaren till barnet hade samma kroniska 

muskelsjukdom som sonen, en sjukdom som successivt försämras. Denna friska förälder 

kunde ändå se mening och finna kraft att leva som en någorlunda ”vanlig” familj. Det fanns 

fog för att antaga att denna förälder hade en ganska hög KASAM eftersom han gav uttryck för 

igenom hela intervjun att hantera sitt vardagsliv med sonen med upphöjd sinnesro. 

  ”Njah, det är ju lite svårare nu för att i och med att mamman har blivit sämre sen.. 

Jag menar för en sju-åtta år sen då var hon ju inte så dålig så..” (Pappa Fredriksson) 

 

6.2.3 Dagsakuta förtretligheter 

Hos våra intervjufamiljer uppstår det näst intill varje dag situationer som är direkt eller 

indirekt kopplat till deras barn med funktionshinder och som upplevs som stressande. Detta är 

situationer som Antonovsky (1987) beskriver som oförutsedda händelser som stressar och 

som personen inte har någon automatisk respons på. Skillnaden mellan en kronisk stressor 

och en dagsakut förtretlighet är hårfin. Skillnaden är att den dagsakuta förtretligheten inte är 
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regelbundet återkommande. Nedan väljer vi att lyfta fram saker som kan inträffa och som kan 

vara återkommande, men inte varje dag eller där själva händelsen kan variera, eller kanske 

komma att upprepas i det oändliga. Det som framkom hos familjerna var att när dessa 

situationer uppstod så innebar de ett avbrott i de dagliga rutinerna. Det uttrycktes tydligt att 

barnen mådde bäst av att följa fasta rutiner samtidigt som dessa barn ofta är väldigt 

impulsstyrda vilket kan leda till en kollision av motstridande ”intressen” inom barnet. 

Nedanstående exempel har förvisso endast inträffat en enda gång i denna familj, men de kan 

aldrig veta sig säkra på när något likartat inträffar igen. 

 ”han skulle ju kunna få för sig att gå ner helt plötsligt och starta en brasa kanske. Det 

kan han väl göra..han har ju hittat en av dina bindor som ser ut som en popcornpåse 

så va?..och satt igång den, på tio minuter! Så vi ska ju alltid komma ihåg rycka 

sladden på mikrougnen” (Pappa Eriksson) 

 

Insatser utifrån har stor betydelse för föräldrarna och barnen, så när systemet inte är anpassat 

efter vad familjen mår bäst av eller när insatserna helt fallerat, så uppstår det en känsla av 

stress som i det långa loppet kan komma att utvecklas till kronisk stress om inte den bryts.  

  ”sommarloven är hemska! Bäst av allt skulle alla dagar se exakt likadana ut ju. Det 

hade varit det bästa.” (Mamma Carlsson) 

 

 ”så när vi har haft problem med ledsagare så har det blivet problem med 

aktiviteterna. Då blir vi oftare hemma eller så går det ut över lillebror som alltid får 

vara själv då.” (Mamma Bengtsson) 

 

I de ovan beskrivna exemplen har vi försökt ge en inblick i vilka stressmoment föräldrar till 

ett barn med ett neuropsykiatriskt funktionshinder upplever som en del av sin vardag utöver 

det som ovan beskrivits som dagsakuta förtretligheter (eng. daily hassles). Trots detta 

förväntas dessa föräldrar ändå vara fullgoda föräldrar, inte bara till sitt funktionshindrade barn 

utan mycket ofta även till något eller några syskon. De förväntas att sköta ett hem samt att 

fungera i samhället och kanske arbeta eller studera. På samma sätt som de förväntas fungera 

som partner, god vän, någons son eller dotter. Ibland lyckas de förvånansvärt bra med allt 

detta trots att de inte från början förses med någon manual i ”överlevnadsstrategier för 

föräldrar till funktionshindrade barn”. Utan i långt de flesta fallen utvecklar föräldrarna, 

antigen enskild eller tillsammans, strategier för att få vardagen att fungera trots den extra 

påfrestningen. I vissa perioder kanske de lyckas mindre bra med ”uppgiften”; i andra perioder 

kanske till och med strålande. Låt oss då se lite närmre på hur de faktisk gör!  
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6.3 Problemfokuserad coping genom yttre och inre strategier 
Som omtalat i teoriavsnittet finns det omständigheter eller problem som människan, då hon 

gör en bedömning av dem, anser sig kunna ändra på. Det egna barnets funktionshinder är 

knappast ett av dem. Däremot finns det en mängd andra yttre faktorer kring barnet som går att 

ändra på, vilka ofta får till följd att vardagen underlättas och förenklas. 

 

Flera av de familjerna vi pratade med hade på ganska dramatiska sätt förändrat i sina liv på 

olika plan direkt eller indirekt till följd av att ha fått ett barn med funktionshinder. En familj 

hade till exempel byggt om och ut sitt hus fullständigt för att ge utrymme för deras pojke med 

autism, då denne inte kunde uthärda det ”stim” som framkommer i en ”normal” familj och 

med mindre syskon. 

” När vi har varit nästan ända nere på botten, det är då som såna lösningar har 

kommit att bygga om huset och så..när man har känt hur fan ska vi göra? För det här 

slutar ju..det kommer ju aldrig att funka.. Så att många gånger är det ju så att när det 

är som allra jävligast, då har man kommit på nya sätt” (Mamma Carlsson) 

 

 En annan familj hade fått flytta ut på landet och i stort sett lägga ner en expanderande och 

lovande verksamhet. Någon familj beskrev hur de fick köra i två olika bilar då de skulle på 

gemensamma utflykter, trots att alla skulle ha fått plats i en bil. Av de sex familjerna vi 

intervjuat har det i fem av dem varit aktuellt med stora äktenskapliga kriser mellan de 

biologiska föräldrarna till det funktionshindrade barnet; kriser som i fyra fall hade resulterat i 

skilsmässa. Dock hade det ena paret sedermera återgift sig med varandra. Två av de föräldrar 

som skilt sig hade senare omgift sig med ny partner. Det kan givetvis diskuteras om en 

skilsmässa är att anse som ett misslyckande, eller en lyckad copingstrategi. Vi hävdar inte 

heller att dessa skilsmässor är en direkt följd av det faktum att de fått ett barn med 

funktionshinder, utan att det som är intressant är vilka följder dessa familjära 

”omorganisationer” haft för deras vardag. Överlag fick vi intrycket av att de som valt den 

”lösningen” hade förmått att extrahera vinsterna med denna strategi i relation till 

hanterbarheten kring det funktionshindrade barnet. 

” Ja, vi sa att det bästa vi gjorde, det var när vi delade på oss för då fick vi sova! Det 

var liksom..äntligen; en hel natts sömn!” (Mamma Carlsson) 
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”vi kom till ett läge där vi fick ta beslutet att antingen delar vi på oss och skiter i 

detta och då får vi dra på varsitt håll, eller så får vi inse att såhär är situationen och 

då får man anpassa sig efter det.” (Pappa Davidsson) 

 

”Det är fördelen att jag kan ta den andra veckan och sticka iväg, men jag har 

nackdelen att när jag har honom kan jag inte. Då får jag tacka nej och säga att jag 

inte kan den veckan.” (Mamma Bengtsson) 

 

En familj beskrev en särskild besvärlig tid några år tidigare då deras pojke även fick ställd 

diagnoserna gluten- och laktosintolerans, besvär som hade haft till följd att föräldrarna inte 

hade fått sova igenom en enda natt på åratal, något som förståligt nog lett till en fullständig 

utmattning hos de båda.. 

 ”och sen hann vi ju med att skilja oss..och komma ihop igen!” - ”Ja, det gjorde vi 

ju” (Mamma och pappa Eriksson) 

 

En annan familj beskriver hur företaget som de var på god väg att bygga upp fick läggas ner 

och bantas till enskild firma. Och att mamman avsade sig att arbeta utanför hemmet för att 

pojken skulle slippa deltaga i fritidsverksamheten efter skolan som var jobbig för honom.  

”Vi har ju valt att jag backar och så jobbar du mycket mer, för att David behöver 

det.” (Mamma Davidsson) 

 

Som familjen själv beskriver strategin, så var det ett aktivt och nödvändigt val de gjorde, men 

det är långt ifrån säkert att andra hade familjer hade prioriterat och valt på samma sätt. 

Överlag såg vi dock en benägenhet hos familjerna att, efter i åratal ha försökt hålla fast vid 

gamla rutiner, så småningom inse att om hela familjen skulle kunna fortsätta att fungera som 

ett enat system var de tvungna att överge vissa principer och i vissa fall kanske göra mycket 

stora ändringar för att tillgodose deras funktionshindrade barns behov. Vi liknade denna 

observation vid någon form för kapitulation, fast inte i någon negativ bemärkelse, utan snarare 

som någon sorts visdom som kom ”smygande” in i familjernas medvetenhet och långsamt 

förankrades i den. I enlighet med Lazarus och Folkmans teori kan man avgjort säga att 

samtliga familjer vid upprepade tillfällen under åren hade varit nödgade att göra ett antal 

bedömningar av påfrestningarna de stod inför; både de stora övergripande bedömningarna, 

men även de mindre och dagligt återkommande. 
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Vissa strategier går igen i samtliga familjerna, nämligen införandet av strikta rutiner och 

tydlighet i vardagen, ett avsevärt sänkt tempo och att till stor del ge avkall på alla former för 

spontanitet, eller åtminstone att komma till insikten att spontanitet endast kan förekomma 

under de dagar och stunder då det funktionshindrade barnet tillfälligt inte vistas i hemmet. I 

nästan samtliga fallen då vi ställde frågan om på vilket sätt de ansåg att deras liv såg 

annorlunda ut än i familjer där det inte finns ett barn med neuropsykiatriskt funktionshinder 

var svaren likt detta från mamma Eriksson; ”Spontaniteten!. Att inte kunna vara spontan. För 

här måste du vara så i tid. Allting går så som ett kugghjul sådär.” De övriga familjernas svar 

bekräftar att detta är en faktor som innebär att man som familj tvingas öva upp en hög grad av 

planerings- och anpassningsförmåga och, i många fall, helt ge avkall på sina egna spontana 

behov. 

”Det jag tycker att är det värsta är att man aldrig kan göra något spontant.” och 

längre inne i samma intervju ”Och vi har ju valt bort aktiviteter för att det ska 

vara lugnt” (Pappa Davidsson) 

 

”Det som är allra allra jobbigast, det är nog att man alltid måste planera allting 

minutiöst och att du aldrig kan frångå det. Och att Carl säger nej, han ska inte 

med så man känner sig ju lite emellanåt som en fånge i sitt eget hem.” (Mamma 

Carlsson) 

 

Kort och gott, som pappa Fredrikson, en man av ganska få ord konstaterar: ”Det blir bäst när 

det går som det brukar.” Malin B Olsson (2004) konkluderar också utifrån både egen och 

andras forskning att föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionshinder ägnar mindre 

tid på sociala aktiviteter och har mindre fritid än föräldrar till normalutvecklade barn. 

 

Även om vissa strategier kanske kan tyckas vara mer avlägsna problemet än andra kan de 

ändå vara bidragande till att föräldern får ny kraft och inspiration att orka med belastningen. 

Problemfokuserad coping kan som nämnt även ske inom individen, det vill säga på ett sätt där 

det inte handlar om att förändra de yttre omständigheterna konkret utan snarare om konkreta 

förändringar hos individen själv (Lazarus & Folkman 1984). Genom kognitiva förändringar 

eller ökad motivation kan en person lära sig att påverka till exempel yttre påfrestningar, 

gränsar, resurser och procedurer. Det kan handla om att lära sig nya färdigheter eller att 

utveckla nya rutiner. Det kan även vara att minska sitt engagemang i en viss fråga eller att 

hitta andra vägar att få tillfredställelse i livet på. Detta såg vi en del exempel på hos de 

familjer vi intervjuade. Framförallt hos familjen Carlsson där mamman till pojken Carl hade 
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gått en mängd utbildningar rörande hennes sons funktionshinder och även själv arbetade som 

personlig assistent för honom, trots att hon hade en helt annan utbildning i grunden. Som hon 

uttryckte det: ”Så det är det jag är utbildad till, men jag har aldrig jobbat med det [---] jag fick 

en son med autism istället”. Hos familjen Eriksson fanns det också en personlig assistent 

anställd och på frågan om hur det hade varit att släppa in en främmande människa i sin sfär 

fick vi svaret att det hade tagit pappan i familjen knappt ett halvår att vänja sig vid tanken, 

men att han idag stortrivdes med den lösningen och mamman konkluderade såhär: 

”nu har vi folk vi trivs med ja.. Dom får ju stå ut med oss lika mycket som vi får stå 

ut med dom. Det är ju så!” (Mamma Eriksson) 

 

Pappan Fredriksson svarade såhär på frågan om han hade fått ändra på eller avstå ifrån vissa 

mål i livet: ”Hmm..njej. Det är väl bara det att man måste planera lite mer ju..” Så vissa 

föräldrar hade alltså fått ge upp eller ändra på mål de haft i livet, andra inte och det fanns 

många olika väger till hur man hade fått vardagen att fungera på ett sätt som både fungerade 

för föräldrarna, för barnet och för dess eventuella syskon.  

”..och här finns ingen lösning på det sättet, utan lösningen är att man själv måste 

förändras och det kanske man skulle fått hjälp med, jag vet inte..” (Pappa 

Davidsson) 

 

6.4 Emotionsfokuserad coping 
Här står vi återigen inför både komplexa och diffusa begrepp som ofta griper in i varandra. 

För att kunna göra bedömningen att något inte går att förändra på annat än genom ens sätt att 

se på det på innebär också er erkännande av att problemet eller situationen står utanför ens 

kontroll. Lazarus och Folkman redogör kortfattat för Rotters (1966, 1975) teori om intern och 

extern locus of control där den interna innebär att personen anser sig ha kontroll över 

händelser medan den externa innebär att personen anser sig satt ur kontroll av sådant som 

otur, ödet eller maktfulla andra. (ibid s 66-69). Det finns en mängd olika strategier av mer 

eller mindre lyckad karaktär inom emotionsfokuserad coping där vissa fungerar rätt bra. Till 

exempel räknas motion eller meditation in här.  

”Ja, jag brukar sticka ut och springa en timme..och då sitter han ju där och tittar på 

tv’n” (Pappa Fredriksson) 

 

 ”Men ibland när man ser att det blir övermäktigt så blir man helt apatisk och bara 

sätter sig ner i soffan. Och vi läser..jag läser väldigt mycket och då kan det vara att 

man fördjupar sig i en bok och så…” (Pappa Davidsson) 
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Sådana strategier ändrar inte på problemets karaktär, men hjälper personen till att få tankarna 

ifrån det under en stund och då hinna samla krafter. Där emotionsfokuserad coping emellertid 

kan bli problematisk är då personen ändrar sitt sätt att tänka kring problemet genom att 

förvrida verkligheten. Verklighetsflykt, självbedrag eller missbruk är exempel på strategier 

som i förlängningen kan få mycket besvärliga konsekvenser för både individen och hela 

familjen.   

”Man har ju olika..det finns ju bra sätt att lösa sånt på..och dåliga va? Den dåliga är 

egentligen bara att lägga sig ner och vara passiv så.. [---] ..och det du sa där med 

whiskeyn, absolut det är..så är det ju” (Pappa Eriksson) 

  

Eller något mer pragmatiskt uttryckt.. 

”Det är som det är! Man får ju acceptera som det är..” (Pappa Fredriksson) 

Detta utlåtande tolkar vi som en förälder som förvisso ligger under för en extern locus of 

control och har en situation som han inte haft möjlighet att påverka, men som han ändå 

accepterar fullt ut utan att försöka att förneka eller förändra den. En annan familj har gått 

steget vidare. Vi upplever att dessa föräldrar gav uttryck för att de hade kapitulerat inför 

situationen sådan den var, utan att för den delen anse sig besegrade. 

 ”under de rådande förhållandena tycker jag att det funkar bra men det beror på 

 att vi har anpassat oss efter allt; anpassat oss efter den situationen som är. Vi 

 brukar säga att så här ser vår familj ut.” (Pappa Davidsson) 

 

Det framkom även mängder med exempel på sådant som föräldrarna upptäckt att de kan göra 

tillsammans med sitt barn och som skänker dem både rekreation och gemensamma 

upplevelser. Upplevelser som gör att fokus kommer ifrån det som barnet inte klarar av och 

istället ägnas åt det som faktisk går att genomföra tillsammans. En mamma beskriver hur hon 

med sin tonårsson med Downs syndrom egentligen kan göra det mesta, bara att hon får vara 

beredd på att det går i hans tempo  

 ”.. jag är ute väldigt mycket och går, men det gör jag för mig själv eller med Bengt. 

Och vi cyklar tandemcykel..vi cyklar gärna ner till havet.” (Mamma Bengtsson)  

Och på frågan vem som sitter fram och bak på cykeln svarar Bengt själv att han sitter bak och 

mamman bekräftar att ”ja, det känns, det märker jag” för att pojken slutar cykla och låtar sin 

mamma trampa på. 
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6.5 Betydelsen av samhällets insatser 
Samhällets insatser kan ta sig mycket olika ut i form och omfattning från fall till fall. Vissa 

familjer kan känna sig hjälpta av endast ett par timmars avlastning och är inte intresserade av 

annan insats utifrån medan åter andra begär och tar emot all den hjälp och assistans de kan få 

och trivs bra med det. Lazarus och Folkman (1984) förklarar en annan forskares (Weiss 1974) 

syn på vad som är socialt stöd och förbluffas över att denne i sin punktlista som bland annat 

innefattar social integration, möjlighet till omsorg och att motta vägledning helt utlämnar 

mottagande av materiell hjälp samt praktiskt stöd. De resonerar att det verkar finnas lite olika 

sätt att se på samhällets stöd i detta sammanhang, men att de ser det som en resurs; en resurs 

som individen dock måste förstå att odla och använda sig av. De menar att människor vill 

uppnå bättre hälsa och moral och fungera bättre om de mottager, eller litar på att kunna 

mottaga, samhällets stöd då de behöver det. En förälder beskriver hur även en liten insats kan 

ha väldigt stor betydelse i ett visst skede i livet: 

 ”För att på den tiden, då när han var liten då accepterade han liksom inte att jag 

försvann.. När han var ännu mindre då kunde jag ju inte sticka ner i tvättstugan 

ens..och då är man låst” (Pappa Fredriksson) 

 

  ”Efter ett tag så fick vi en..hans gamla dagisfröken, hon gick in som stödperson, så 

hon var här några timmar i veckan och då brukade jag bara gå och lägga mig och 

vila och sådana grejer” (Mamma Andersson) 

 

I andra familjer har det krävts mycket stora omvälvningar som har inneburit stora föregående 

övervägningar, men som till slut har visat sig vara precis det den familjen behövde för att den 

kunnat få vardagen att fungera på ett tillfredsställande sätt. En insats såsom personlig assistent 

innebär att en främmad person vistas i ens hem större delen av tiden och är kring och för det 

funktionshindrade barnet. Självfallet ställer det stora krav på ett föräldrapar att komma till 

insikten att vinsterna med en sådan lösning trots allt är större än priset, som ju är en insyn i 

ens privatliv utifrån: 

 ”Men just det här att vi har assistans, det är det som är det primära och det är det 

som är det fantastiska och som gör att vår familj har gått från att vara fyra personer 

som har mått dåligt; lillebror, Erik och vi va? Till att kunna fungera bra och vara en 

vanlig familj helt enkelt.” ”Så det var lösningen? (intervjuaren)” ”Ja, det var 

lösningen, varken mer eller mindre!” (Pappa Eriksson) 
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”..i och med att vi har assistans alltid, så är det den insatsen vi har. Den omfattar ju 

alla 24 timmar om dygnet” (Mamma Carlsson) 

 

Vi resonerar så att föräldrarna till dessa barn har lärt sig att använda insatserna som en resurs 

till problemfokuserad coping och att detta i sin tur har bidragit till att de fått överskott till en 

ökad känsla av sammanhang, en högre KASAM vilket i sin tur bidrar till att de uthärdar att få 

ge avkall på en stor del av sitt privatliv. De har lärt sig strategier att kompensera för denna 

brist på privatliv vid andra tidpunkter och under mindre spontana former.  

 ” ja, så..nu ska vi ju inte vara några martyrer, men vi sov ju inte så bra heller, så det 

var jobbigt. Det är det inte längre! Tack vara att vi fick beviljat assistans så är 

tillvaron mer än bra alltså. Jag tycker den är fantastisk.” (Pappa Eriksson) 

 

Även syskonen i dessa familjer gynnades mycket av att familjen tog emot stöd utifrån. 

Samtliga föräldrar gav uttryck för att ha känt sig otillräckliga för syskonen som ofta hade fått 

stå tillbaka för det funktionshindrade barnets omedelbara behov. En förälder säger såhär om 

hur det skett en stor förändring sedan de fick personlig assistans i hemmet vilket gör att han 

nu kan ägna lillabrodern en helt annan och odelad uppmärksamhet ”vi har ju möjligheten att 

göra mycket mer tillsammans nu och det gör vi också va? Så att jag och M (lillebrodern) hittar 

på grejer, så att det blir bara pappa-och-M grejer […] vi har våra mysmorgnar..det är helt 

fantastiska morgnar där vi har tittat på julkalendern och allt möjligt” (pappa Eriksson), alltså 

aktiviteter som är helt vanligt förekommande i en familj där det inte finns ett funktionshindrad 

barn, men som inte alls kan tas för givet i dessa familjers liv. 

 

Lazarus och Folkman resonerar att samhällets stöd är andra sidan myntet av samhällets krav 

och att människor, för att leva goda liv, måste lära sig ta tillvara och hantera både samhällets 

krav och samhällets resurser samtidigt. De anser vidare att vad som sker på endera sidan av 

myntet till stor del är beroende på tillfälligheter eftersom att både kravens intensitet och 

resursernas omfattning är ständigt varierande. Med andra ord, familjernas liv rör sig på ett 

kontinuum mellan höga och lägre krav, mellan starka och mindre starka resurser, både 

individuella och de från samhället och på ett kontinuum mellan friskt och sjukt. Detta är något 

vi anser är viktigt att ha i minnet när man arbetar med dessa familjer, hur föränderliga deras 

vardagssituationer kan se ut över tid. 
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6.6 Betydelsen av nätverk 
Lazarus och Folkman (1984) påpekar något intressant då det gäller omgivningens eller 

samhällets stöd då de skriver att då man mäter sociala nätverk görs oftast det huvudantagandet 

att detta är likbetydande med att människor även mottar stöd ifrån detta nätverk. Ingen 

uppmärksamhet riktas mot att dessa nätverk även ställer krav på människor och orsaker stress 

i den relationen. Vi har valt att skilja på nätverk och samhällets insatser i vårt arbete vilket 

även får till följd att de personer som vistas kring barnet i form av en insats, till exempel 

såsom personlig assistent, inte räknas in under familjen nätverk som sådant i detta avsnittet. 

Under våra intervjuar med familjerna gavs det rikligt med exempel på att det inte var i sina 

närmsta nätverk som föräldrarna fick hjälp och stöd till framgångsrika copingstrategier. 

Snarare gavs det tydligt uttryck för att familjerna hade fått skära kraftigt ner i sina sociala 

kontakter sedan de fått ett barn med ett neuropsykiatriskt funktionshinder, dels på grund av 

brist på tid och ork, men även på grund av bristande förståelse från dessa nätverk.  

 ”Jag kan känna som min mamma till exempel så känner jag att hon nästan är rädd 

för att närma sig David. Och din mamma och pappa har ju helt förträngt situationen 

och tror att snart blir det bättre.” (Mamma Davidsson) 

 

 ”Det är kanske mest vänner som har lite sådär svårt för att förstå varför man inte kan 

hänga med ut och.. ”nån annan kan väl ta Carl?..du kan väl ta in assistans på 

honom?” ”Jamen, vi har ju ett schema på tid, så jag kan ju inte bara kräva att folk 

ska jobba när som helst.” (Mamma Carlsson) 

 

 ”I perioder kan man väl säga att vi har varit lite halvt isolerade innan vi fick 

assistansen. Då var vi väldigt mycket själva faktisk, som familj. [---] Så det kan man 

väl ångra, att man inte orkade vara mer social.” (Mamma Eriksson) 

 

Då man hade upprätthållit sina sociala nätverk var dessa mer i en frikopplat funktion från det 

funktionshindrade barnet och tjänade därmed oftast inte som en avlastning i den bemärkelsen. 

Utan mer som en tillflyktsort att söka upp då man, som ovan beskrivet i avsnittet om 

emotionsfokuserad coping, sökte komma ifrån problemet en stund och få tankarna på annat. 

 ”jo, det är väl att man har försökt upprätthålla kontakten med sina bästisväninnor 

och så..som man då försöker att träffa regelbundet. [---] Eller så smiter jag själv ner 

till min kompis i Geneve.” (Mamma Carlsson) 
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Det var ingen av de sex familjerna som gav tydligt uttryck för att nätverkens betydelse var av 

avgörande vikt för om de orkade med att hantera sina vardagsliv, däremot gavs det uttryck för 

att man på olika sätt kunde dra nytta av olika nätverk på olika sätt, till exempel genom kortare 

avlastning, gemenskap och omtanke från andra. 

 ”man träffar ju folk då och då men inget sådär större umgänge på det viset har vi ju 

inte som man kan säga är nätverk eller så, utan det är mina föräldrar som passar 

mest.” (Mamma Andersson) 

 

”Eftersom vi är väldigt engagerade i kyrkan tycker jag att det är viktigt att se att där 

ett nätverk som fungerar.. Det är en miljö där det inte hänger på prestationer, utan 

där andra saker är viktiga och där kan Bengt tända ljuset eller bära korset eller vad 

det nu kan vara.” (Mamma Bengtsson) 

 

 ”min man jobbade på XX då när Anders fick diagnosen och väldigt många 

engagerade sig i oss [---] alla är ju så idag att de frågar hur är det med honom och 

bryr sig väldigt mycket.” (Mamma Andersson) 

 

 ”Så kommer kanske farmor och har läst nån artikel och så klipper hon ut den..till 

exempel stod det i nån artikel att sån här fiskolja är bra mot autism” (Pappa 

Eriksson) 

 

Som det förhoppningsvis börjar framgå av ovanstående är det en nästan oändlig mängd 

faktorer som påverkar och avgör om den enskilde föräldern och familjen i helhet anser sig 

kunna få vardagen att fungera på ett bra och hanterbart sätt. Vi har inte i detta arbete valt att 

fokusera på skydds- och riskfaktorer men vill ändå uppmärksamma dessa eftersom vi har 

nämnt denna forskning tidigare. Som Wallander och Varni redogör för så utgörs 

skyddsfaktorerna enligt dem av personliga faktorer såsom till exempel temperament, 

kompetens, motivation och problemlösningsförmåga och av social-ekologiska faktorer såsom 

familjeklimatet, socialt stöd (härunder nätverk) och familjemedlemmars anpassningsförmåga. 

Alla dessa faktorer rör sig på ett kontinuum av tid och växelverkar med påfrestningsgrad och 

livskeenden i allmänhet och kan därför inte betraktas som statiska utan är föränderliga då det 

gäller i vilken grad de tjänar som skydd och bidrar till god copingförmåga såsom också 

argumenteras för av Lazarus och Folkman, Antonovsky och Olsson M. B. 
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6.7 KASAMs tre hörnstenar 

6.7.1 Begriplighet 
Personer med en hög grad av begriplighet inför sammanhang i livet upplever att det finns 

förnuftsmässiga förklaringar till olika uppkommande situationer och att dessa därför kommer 

att kännas hanterbara. En viktig följd av denna känsla av begriplighet är enligt Antonovsky 

(1987) att personen förväntar sig av framtiden att den kommer att vara någorlunda 

förutsägbar. Vi upplevde att familjerna överlag gav uttryck för att ha en väldigt god 

begriplighet av de sammanhang de levde under, där de kunde sätta saker i samband med 

varandra och på så vis se även problematiska omständigheter ur ett mer salutogent perspektiv. 

Vi träffade exempelvis mamman för citatet nedan som alltid hade arbetat mycket självständigt 

och inte varit van vid att måste anpassa sig efter andra. Efter att fått sin son med Downs 

syndrom hade hon tvingats utveckla en förmåga att arbeta mer utifrån andras behov och 

kunde idag se denna nyvunna förmåga som en styrka.  

 ” Nä, bara anpassa och det har varit lite nyttigt framför allt för mig…jag har ju 

intressen som är väldigt självcentrerade. Jag måste arbeta ensam och att man måste 

anpassa sig så man inte bara utgår från sig själv hela tiden…det tror jag att man mår 

väldigt bra utav.” (Mamma Bengtsson) 

 

När två föräldrar separerar uppstår alltid frågan kring var barnen ska bo och hur detta ska 

fördelas mellan föräldrarna. En mamma beskrev hur hennes två söner bodde varannan vecka 

hos vardera förälder, men att istället för att följa varandra så bodde barnen växelvis parallellt 

med varandra. Detta för att storebrodern skulle få en möjlighet att leva såsom barn i familjer 

utan ett funktionshindrat syskon har möjlighet att göra. Här visade föräldrarna på begriplighet 

i det att se till sin friska sons bästa och respektera hans önskemål snarare än att genomtvinga 

att syskonen skulle följa varandra. 

 ”Sen har man väl alltid försökt att kompensera det. Men jag tror att i och med att 

Carls pappa och jag har separerat, så på så vis har det ju underlättat för ”storebror”. 

För då har han ju kunnat välja det andra hemmet och så har han ändå kunnat få göra 

saker med den vuxna då som har varit ”fri” från Carl då.” (Mamma Carlsson) 

 

6.7.2 Hanterbarhet 
Huruvida en person upplever sig ha god hanterbarhet i livet har enligt Antonovsky (1987) att 

göra med om han eller hon förfogar över inre eller yttre resurser för att kunna möta upp de 

kriser och svårigheter som uppkommer i livet. Antonovsky nämner att en sådan resurs ofta 
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kan hämtas hos ens partner eller annan närstående person. Hos de familjerna som vi 

intervjuade såg vi absolut tydliga tecken på att de hämtade kraft i de relationer de levde i idag. 

Fem av de sex familjerna levde i en parrelation och här kunde vi urskilja ett samspel som 

visade på hanterbarhet i tillvaron. Vi resonerade att samtliga hade hittat fram till en form av 

trygghet på olika sätt, genom olika avvägningar och att relationen till partnern var den främsta 

orsaken till att familjerna hade en god hanterbarhet inför de påfrestningar de mötte på i 

vardagen i samband med deras funktionshindrade barn.  

 ”Jag tycker det att vi har gått igenom så mycket, så vi känner varandra väldigt väl 

och har varit gifta i 21 år och det är väl de senaste 2-3 åren som det riktigt har 

lossnat när man vet att man är som man är som person och just det samspelet där.” 

(Pappa Davidsson) 

 

Trots att det framkom i alla intervjuer att familjernas nätverk var ganska begränsade, så fanns 

det resurser att hämta även utanför hemmet. Detta kunde vara släkt, vänner, kollegor eller 

kanske i en Gudstro. Det som var viktigt var att föräldrarna kände att de kunde söka hjälp och 

stöd när de egna resurserna inte räckte till.  

 ”särskilt när jag skulle igenom beskedet. Gud betydde otroligt mycket..kanske skulle 

jag annars haft en lång process, men jag behövde bara ett svar och det fick jag och 

då var det klart.” (Mamma Bengtsson) 

 

 ”Jag har ganska mycket samarbete med en kvinna som startade eget ett år innan mig. 

Så att vi hjälps åt rätt så mycket. Sen har vi löpande kontakt. [--] Men hon och jag 

har stöttat varandra väldigt väldigt mycket i både det juridiska och det arbetsmässiga 

och så.” (Mamma Carlsson) 

 

6.7.3 Meningsfullhet 
Det sista begreppet som är grundläggande i Antonovskys (1987) teori om KASAM är 

meningsfullhet. En person som upplever meningsfullhet i sin tillvaro finner lättare motivation 

inom de områden eller de aktiviteterna där personen blir engagerad och kan finna ro och 

erhålla ny energi därifrån. I en familj kunde pappan numera, sedan de fått assistansen, ta sig 

tid att åka iväg och träna och sedan komma tillbaka som en (som han uttryckte det) ”ny 

förälder”. I en annan familj där mamman själv arbetade som personlig assistent till sin son 

fick hon utföra sina aktiviteter på förmiddagarna när sonen var i skolan. En annan mamma 

sjöng i en kyrkokör och kunde där ha sonen med sig och upplevde att det skänkte henne 

mening i livet. Ett föräldrapar hade möjligheten att en och en halv dag i månaden få sin son 
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passat genom en ordning där pojkens storebror var anställd som ”avlösarservice i hemmet” 

genom LSS och de kunde då åka iväg själva eller med vänner och hämta nya krafter.  

”Men jag kan känna att när det är så övermäktigt så kan man se fram emot det 

dygnet då man vet att vi får ett litet break.. (Mamma Davidsson) 

 

7. Slutdiskussion 

Våra tankar från början kretsade kring hur familjer till barn med neuropsykiatriska 

funktionshinder orkar med en så långdragen och påfrestande situation som de inte själva har 

haft någon möjlighet att vare sig förutse eller påverka. Vi funderade över hur de får helheten 

att fungera för familjen i vardagen; både som föräldrar gentemot det funktionshindrade barnet 

och gentemot andra barn i familjen, som makar samt i arbetslivet. Det är som vi alla vet alltid 

svårt att sätta sig in i andra människors upplevelsevärlder, men som blivande socialarbetare 

anser vi att det kan vara nog så viktigt att göra åtminstone ett försök. Detta arbete har till stort 

del syftet till att uppnå en förståelse för vilka resurser och kapaciteter det kan finnas hos 

föräldrar som lever ihop med funktionshindrade barn. Men även som blivande socialarbetare 

att skapa en förståelse baserat på ödmjukhet inför den situation dessa familjer befinner sig i 

där förmågan till coping kan variera markant över tid. I båda de teorierna vi har utgått ifrån 

finner vi stöd för detta, att då människan ställs inför ett problem eller en påfrestning, särskilt 

om dessa är långvariga, gör hon bedömningar av omfattningen, hittar strategier (lyckade eller 

mindre lyckade) och gör sedan nya bedömningar och så vidare. Vi har även hittat stöd för att 

människors liv rör sig på ett kontinuum där ingenting någonsin är fullständig bra eller 

fullständigt dåligt och där det som oftast är det avgörande är vad man gör med situationen 

sådan den ser ut nu och att sannolikheten att utfallet blir bra är störst om personen kan se 

någon mening och sammanhang i sin tillvaro. En väldigt stor del av detta arbete sker inom 

den egna individen och inom den egna familjen utan större insyn utifrån. Det som är viktigt i 

rollen som socialarbetare är att bidra till att skapa vissa förutsättningar som gör att människan 

eller familjen, i det här fallet familjer till funktionshindrade barn, i högre utsträckning förmås 

att dra mot den positiva polen i sitt kontinuum vid den givna tidpunkten. Detta innebär att 

man bör ha förståelse för att man kan komma att möta en familj som till synes bemästrar sin 

situation mycket bra vid ett givet tillfälle, men att densamma familj mycket väl kan komma 

att vara i stort behov av samhällets stöd i ett senare skede i livet.  

 

Som tidigare nämnt har vi utgått ifrån att det innebär en stor och långvarig påfrestning att få 

ett barn med något funktionshinder. Detta antagande fick vi med råge bekräftat i våra 

intervjuer med familjerna, där vi även tydligt kunnat notera vissa gemensamma nämnare som 
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samtliga har pekat på, stressorer som går ut över dem som det i vanliga fall innebär att ha ett 

barn utan funktionshinder. Periodvis kronisk sömnbrist långt utöver spädbarnsåldern var en av 

dessa stressorer samt avsaknad av möjlighet till spontanitet; två faktorer som självfallet leder 

dels till utmattning och dels till en känsla av att vara låst och att inte kunna få sina egna behov 

tillgodosedda vid den tidpunkten man hade velat. Därtill framkom det att hos de familjerna 

där det även fanns syskon till det funktionshindrade barnet, vilket var fallet i fyra av de sex 

familjerna, fick syskonen ofta stå tillbaka med sina behov i förhållande till det 

funktionshindrade barnet. Detta var något som samtliga föräldrarna i flerbarnsfamiljerna gav 

uttryck för ingav dem en känsla av otillräcklighet och därav följande dåligt samvete. För att 

kompensera för detta gav alla utan undantag uttryck för att de så fort möjlighet gavs försökte 

göra saker tillsammans med syskonet och se till att de fick stunder av så kallad kvalitetstid 

med denne. Flera beskriver också att syskonen har fått växa upp fortare och att det har ställts 

krav på dem att hjälpa till och anpassa sig rutinerna vilket har fört med sig att de idag upplevs 

som mognare än deras jämnåriga.  

 

Kombinationen av den sämre orken och låstheten i vardagen innebär en hel del konsekvenser 

för dessa familjer som kan vara svåra att föreställa sig för utanförstående. Denna upplevelse 

av otillräcklighet tillsammans med det faktum att det i de krav som i övrigt ställs på 

föräldrarna inte tas särskild hänsyn till deras situation leder till att den upplevda stressen tidvis 

hade känts övermäktig för flertalet av dem. I dessa utsatta lägen tvingas föräldrarna att göra 

ett antal bedömningar av situationen och hitta sätt att hantera den på. De flesta gav uttryck för 

att detta hade varit en lång process och att det hade tagit tid att acceptera de nya ramarna för 

vad som är möjligt och vad som inte är möjligt. Även om bedömningarna som gjorts 

varierade ganska avsevärt från familj till familj, delvis på grund av att det aldrig är två barn 

som är likadana, men avgjort också för att det inte finns två föräldrar som är det, så fanns det 

ändå vissa saker som gick igen hos dessa familjer. Övergripande kan vi konstatera att samtliga 

dessa sex familjer hade gjort ett antal bedömningar och konkluderat att deras barns 

funktionshinder inte går att ändra på, utan att det som kan förändras ligger på andra plan i 

kombination med varandra. Det handlar om förändringar av rent praktisk karaktär, framförallt 

vad gäller ändrade vardagslivsrutiner, men även om ändringar rent materiellt, förändringar i 

arbetssituation och gentemot sina nätverk, men framförallt handlar det om ändringar inom den 

egna personen.  

 

Det heter sig att som man frågar får man svar och det finns helt givet frågor vi gärna hade 

velat ställa men som skulle ha inneburit ett för stort intrång i den enskilde förälders integritet. 
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Men då vi tolkar de många svaren får vi genomgående en uppfattning av att föräldrarnas 

allmänna mående vid intervjutillfället var relativt gott. Till exempel var en av våra frågor hur 

de upplevde att vardagen fungerar i stora drag och på den frågan svarade samtliga att de 

tycker att den fungerar överlag bra som det är idag. Likaså avslutande frågan om hur de såg 

på framtiden gav också mycket upplyftande svar rakt igenom. Det användes ord som ”Stort, 

mer..mer framtid”, ”mycket ljus”, ”bra förutsättningar” och liknande formuleringar. Samtliga 

såg på framtiden utifrån deras funktionshindrade barns perspektiv och någon lyfte fram att det 

till exempel skulle kunna komma på tal att flytta upp hela familjen för att hitta ett bra boende 

till sonen när denne växt upp. I det stora hela hade alla gjort sig tankar om barnets framtid och 

hur den skulle kunna lösas på bästa sätt. Något som också tydligt gick igen var att föräldrarna 

resonerade att det som var bra för deras funktionshindrade barn automatiskt fick till följd att 

hela familjen mådde bättre. 

 

Det bör i högsta grad ligga i samhällets intresse att föräldrar till funktionshindrade barn 

mäktar med sin uppgift som föräldrar och inte, till exempel, drabbas av 

utmattningsdepressioner som gör att de inte kan ta hand om barnet eller ta del i 

arbetsmarknaden under vissa perioder i livet. Vi har redan konstaterat att det innebär en stor 

påfrestning att vara förälder till ett funktionshindrat barn, och detta i en tid då det redan ställs 

väldigt stora krav på individen att prestera på ett optimalt effektivt sätt. Därför finns också 

samhällets resurser att tillgå då de egna av helt förståliga skäl inte räcker till.  

 

Det framkom att alla familjerna vi träffade idag tog emot insatser som till stor del matchade 

de behoven som de har i dagsläget, men flera pratade dock om att det troligtvis kommer på tal 

att justera och öka på timantalet med exempelvis ledsagareservice och avlösarservice i 

hemmet så småningom.  Det har emellertid inte varit helt oproblematiskt för familjerna att få 

de insatserna de har idag. Det kan tyckas vara en självklarhet att då någon är berättigad en 

insats så ska de även bli erbjuden denna. Familjerna vi pratade med berättade emellertid om 

hur de ofta hade fått kämpa för att få adekvata insatser till deras funktionshindrade barn. Det 

fanns en tydlig koppling mellan att ju mer omfattande insatsen var, till exempel personlig 

assistans, dess hårdare fick man strida för den. Logiskt kan vissa kanske tycka, men om man 

försöker en stund att dra en parallell till en stor och nödvändig operation, så ser man genast att 

där är något som inte stämmer. Ska den som har det största behovet verkligen också vara den 

som behöver ta de hårdaste striderna för att någon ska ställa rätt ”diagnos” och bevilja det den 

personen uppenbarligen behöver? Är det rimligt? Självklart inte menar vi. De tar även upp att 

de själva har fått ta reda på informationen om vilka insatser de kan söka då deras handläggare 
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oftast inte har varit särskilt behjälpliga i detta. I det skede i livet då vi träffade familjerna ger 

alla uttryck för att utan insatser så hade situationen inte varit hållbar eller åtminstone bra 

mycket jobbigare. Här ser vi ett område där socialtjänsten och handläggarna kan sträva efter 

förbättring då det gäller att informera på ett mycket tydligare sätt till familjerna som ofta är så 

utmattade att de inte orkar själva uppsöka informationen de behöver. Dessutom verkar det 

som förståelsen behöver bättras för vad det faktiskt innebär att leva med ett barn med ett stort 

funktionshinder varje dag, år ut och år in utan att kunna hoppas på någon förbättring i barnets 

tillstånd, detta för att bli bättre på att erbjuda rätt insats till rätt familj vid den rätta tidpunkten. 

Det finns sannolikt en ekonomisk aspekt bakom till varför handläggarna är försiktiga med att 

bevilja insatser. Det ligger nära till hands att resonera att om insatserna sätts in tidigare och 

snabbare skulle vi få en mer välmående grupp, då risken i annat fall föreligger att föräldrarna 

kör slut på sig och då blir en ekonomisk belastning för samhället i form av ersättningar och 

sjukvårdskostnader.   

 

Det finns ytterligare en annan komplexitet kring samhällets stöd som försvårar för familjerna 

att hålla tillgodo de möjligheter som samhället säger sig erbjuda. Vi fick flera beskrivningar 

om situationer där flera olika myndigheter är involverade i arbetet kring familjen och där det 

hade kommit till problem när dessa dels inte samarbetar och dels har tystnadsplikt gentemot 

varandra. Det som kraftigt efterfrågades från flera håll var person som kunde fungera som 

samordnare mellan de olika myndigheterna. Som det är idag är det föräldrarna själva som 

håller i alla kontakterna, vilka kan uppgå till närmre femtio stycken, och ska finnas 

tillgängliga för samtal, möten och koordination något som ibland kan motsvara hela 

arbetsdagar. Dessa beskrivningar har vi även funnit stöd för i Malin B Olssons 

doktorsavhandling i samma ämne. Så samtidigt som föräldrarna gav uttryck för att de idag var 

nöjda med de insatser de tog emot att och de motsvarade familjens behov och hjälpte till att få 

vardagen till att fungera på ett tillfredsställande sätt, så efterlystes det överlag bättre 

utarbetade strategier, samordning samt tydligare information om vilka möjligheter som finns 

att tillgå.  

 

Utifrån att man ofta får höra om hur viktigt det är för människor i allmänhet och de i kris och 

utsatthet i synnerhet med fungerande nätverk var detta en punkt vi ville ta reda på i vår studie. 

Ingen av de sex intervjuade familjerna gav uttryck för att det var i nätverken man hämtade sin 

styrka för att få vardagen att fungera tillfredsställande. Som tidigare nämnt så har vi valt att 

skilja på insatserna och nätverken så att en personlig assistent till exempel inte ingår i 

nätverket i den bemärkelsen vi har velat åt, utan är att anse som en insats från samhällets sida. 
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Det föräldrarna däremot gav uttryck för var att deras nätverk hade krympt avsevärt sedan de 

fått deras barn med funktionshinder. Främsta skälet till detta var att tiden och orken att 

upprätthålla kontakten med dessa nätverk helt enkelt inte fanns. Ett annat skäl var att man inte 

kände sig förstådd av sina nätverk och att de därmed snarare kom att utgöra en extra 

belastning. Framförallt gällde detta familjernas vänner och familj som ibland gav uttryck för 

att ha en något förvriden uppfattning om hur problematisk det faktisk är att ha ett barn hemma 

med ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Då man använde sig av sina nätverk var det 

snarare vid tidpunkter då föräldrarna av någon anledning inte hade sitt funktionshindrade barn 

hos sig och då i enlighet med det som beskrivit under emotionsfokuserad coping använde 

nätverket som en strategi för att tillfälligt fly ifrån problemet och få annat att tänka på en 

stund.  

 

Något som föll oss in i ett tidigt skede var att det troligtvis var så att de familjer som 

kontaktade oss och var intresserade av att ställa upp på en intervju sannolikt inte var de för 

tillfället hårdast belastade familjerna. Detta torde vara ett vanligt förekommande bekymmer 

då man gör kvalitativa undersökningar, att man inte kan välja och vraka mellan en stor mängd 

informanter från olika kategorier utan helt enkelt får utgå ifrån dem man lyckas övertala att 

deltaga. Det hade självklart varit mycket intressant att ha intervjuat desamma familjer vid de 

tidpunkter då tillvaron och vardagen inte fungerade lika bra som idag, vilket var något som 

framkom i samtliga intervjuerna att sådana perioder hade funnits. Det skulle även vara av 

intresse att göra en longitudinell studie på familjer i denna målgrupp för att bättre kunna följa 

utvecklandet av de copingstrategier som familjerna beskrev; hur de har uppkommit och vad 

de har inneburit och om de håller över tid. 

Vi kan inte utifrån vårt begränsade material säga att detta är så alla familjer lever med ett 

neuropsykiatriskt funktionshindrat barn. Säkerligen är detta långt ifrån fallet. Men i de 

familjer vi träffade kunde vi ändå tydligt urskilja att de i mångt och mycket, i enlighet med de 

teorier vi velat testa, har hittat vägar och strategier som fungerar och som har gjort dem 

starkare som personer och familjer idag. Vi vet ju inget om hur dessa föräldrars 

förutsättningar såg ut innan de fick sitt funktionshindrade barn. Kanske hade de redan då en 

hög KASAM och såg tillvaron som både meningsfull, förutsägbar och hanterbar, kanske inte? 

Vi diskuterade i det initiala skedet om det skulle kunna gå för sig att även testa föräldrarnas 

KASAM-värde med ett snabbtest, men beslöt att detta inte skulle kunna rymmas inom 

ramarna för detta arbete samt att det föreföll tvivelaktigt om det ens skulle vara helt etiskt 

försvarbart oavsett hur relevanta och intressanta resultaten har blivit.  
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Vi anser att vi med råge fått besvarat de frågor vi ställde oss vid arbetets inledning och vi 

kunde också se tydliga kopplingar till de teorierna vi valt att tolka materialet utifrån. Vi har 

även fått en ökat förståelse för att även mycket komplexa områden kan ge svar som ändå visar 

på en övergripande entydighet. En sak som förefölls oss vara mycket tydlig under 

insamlingen och bearbetningen av empirin var att föräldrarna verkade ha kapitulerat inför sin 

situation, inte i någon direkt dålig bemärkelse, utan snarare tvärtom i de flesta fall. Detta var 

en iakttagelse som gav oss mycket stoff till eftertanke, om det kanske kunde tänkas att en del 

av ”hemligheten” bakom utvecklandet av fungerande copingstrategier skulle finnas här, i 

förmågan att kapitulera, utan att det för den delen innebär att lägga sig platt eller överge sig 

fullständigt, utan snarare om att välja sina strider och lägga nya strategier inför 

nästkommande. Om man drar paralleller till vad ordet kapitulation innebär i andra 

sammanhang så ger det en viss mening. Inom militären kan det i vissa trängda lägen vara 

klokt att komma till insikten att fienden har bättre vapen, bättre strategier och är bättre rustad 

helt enkelt och att det är mer lönt i det långa loppet att kapitulera inför det faktum. Detta 

innebär dock inte att det inte går att vinna framtida strider, utan snarare att man överlever för 

att kunna göra så! Inom Anonyma Alkoholister lärs det ut en liknande strategi i form av en 

bön som sägs vid varje AA-möte och som har till syfte att skänka deltagaren ett ökat lugn och 

större trivsel istället för ständig frustration och känsla av misslyckande. Det man ber om är att 

uppnå sinnesro att acceptera det som inte går att förändra, mod att förändra det som går och 

ett förstånd att inse skillnaden däremellan. 

 

Det handlar alltså om att undvika situationer där man bildligt talat ”stångar pannan blodig” 

mot en mur, där man istället hade kunnat bygga en stege att klättra upp på eller över muren, 

Den typen av kapitulation som vi tyckte oss se handlar därmed inte om att känna sig besegrat 

och misslyckat. Utan använd på rätt sätt blir den snarare en personlig seger som kommer både 

en själv och många till godo i det långa loppet. 

 ”..man får gilla läget och hitta vägar och jag känner på något vis att Gud lyfter inte 

en över problemen utan han ger kraft att gå rätt igenom problemen, och det kan jag 

känna att det ger mig styrka.” (Pappa Davidsson) 
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9. Bilagor 

9.1 Informationsbrev till familjerna 
 
    Helsingborg, december 2011 
 
Hej! 
 
Vi är två socionomstuderande vid Campus Helsingborg (Socialhögskolan i Lund) som går vår 
sjätte termin och nyss har påbörjat arbetet med vår C-uppsats. Som ämne har vi valt att 
fördjupa oss i vardagsstrategier i familjer med barn med autism och utvecklingsstörning.  Vi 
har fått ta del av klasslistorna från ert barns skola, vilka är offentliga handlingar, och detta 
brev har skickats till samtliga föräldrar med barn på antigen Sockerbrukskolan eller 
Nyhemsskolan, men brevet riktar sig endast till de av er föräldrar som har ett barn med 
autism och utvecklingsstörning.  
 
Det som intresserar oss och som vi gärna vill undersöka är vilka faktorer som har betydelse 
för om ni som föräldrar/vårdnadshavare upplever er vardag som hanterbar och fungerande. 
Vi är dels intresserade av vilka insatser ni som familj tar emot, men även vilka andra stöd 
och strategier som kan tänkas förekomma inom er familj för att upprätthålla en fungerande 
vardag. 
 
För att kunna genomföra vår undersökning är det av stor vikt att vi får tillfälle att intervjua 
familjer som har ett barn med autism och utvecklingsstörning helt eller delvis 
hemmaboende. Det är svaren från dessa intervjuer som kommer att bilda grundlaget för det 
material vi sedan kommer att analysera och redovisa för i vår uppsats. 
 
Alla era svar och uppgifter kommer givetvis att avidentifieras i vår presentation så de inte 
går att härleda vare sig till er som familj eller till ert barn. Vi har önskemål om att spela in 
intervjun med er för att underlätta vår tolkning av materialet efteråt. Vi föreställer oss att 
intervjun kommer att ta cirka en timme och att den hålls antigen hemma hos er som familj 
eller alternativt på neutral plats som lämpar sig för en intervju. 
 
För att visa vår uppskattning till de familjer som ställer upp ger vi en triss-lott för att ni vill 
bidra till att skapa större förståelse för hur vardagen kan se ut och hanteras hos familjer med 
ett barn med autism och utvecklingsstörning i sin vård.  
 
Vi hoppas att detta har väckt ert intresse och att ni kan tänka er att delta i en intervju med 
oss! Hör gärna av er till oss på nedanstående mobilnummer eller mailadresser, så förklarar vi 
gärna mer eller bokar in en tid med er för intervju. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Rickard Ohlsson    Therese Rolkert 
0708 810487                0705 214301 
rickard.ohlsson@hotmail.com skutt64@hotmail.com 
 
Vår handledare på socialhögskolan är: 
Anders P Lundberg 
anders.lundberg@lnu.se 
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9.2 Intervjuguide 
 
Allmän info om förälder/rar 
 - åldrar, jobb, utbildning, boendeform, gift/ensamstående 
 
Om familjen som helhet 
 - Antal medlemmar, syskon, övriga familjemedlemmar 
 
Om barnet 
 Ålder 
 Funktionshindret (autism ,Downs syndrom, utvecklingsstörning, annat 
 funktionshinder?) 
 Har barnet ett talat språk? 
 Särskilda intressen? 
 Sär- eller träningsskola? 
 Annat specifikt för ert barn? 
 Hur gammalt var barnet när diagnosen gavs? 
 
Om vardagen 
Vilka svårigheter vill du/ni främst peka på med att ha ett barn med autism/Downs 
syndrom/utvecklingsstörning? 
 
På vilket sätt anser ni att vardagen i er familj skiljer sig från familjer där det inte finns ett 
funktionshindrat barn? 
 
Hur anser ni att er vardag fungerar i stora drag? 
 
Finns det perioder då det fungerat bättre eller sämre? 

- om ja, vad var annorlunda då? 
 
Vad gör ni om det ibland känns övermäktigt?  
 
(Ifall det finns syskon) Hur fungerar det att ha ett funktionshindrat barn i relation till syskonen? 
 
Vilken roll spelar omgivningens bemötande för familjens trivsel?  

Om insatser: 
Vilka insatser har ni idag? 
 
Finns det insatser som ni hade kunnat söka, men valt ifrån? 
 
Fungerar insatserna tillfredsställande? 
 
Kan ni tänka er några alternativa insatser ni hade velat fanns, men som inte finns idag?  

Upplever ni en ambivalens (kluvenhet) vad gäller några av insatserna? 
 
Hur upplever ni kontakten med kommunen (LSS-handläggaren)? 
 
Har ni hört begreppet ”föräldraansvar” och i så fall hur upplever/reagerar/känner ni inför detta 
begrepp? 
 
Om nätverk 
 
Övrig familj (mor- eller farföräldrar eller andra)? 
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Goda vänner? 
 - kontakt med annan familj med funktionshindrat barn? 
 
Skolan och fritids  

- Upplever ni att de är flexibla? 
- Får ert barn den stimulans det behöver? 

 
Är ni engagerade i någon brukarförening, t ex Autism och Aspergerförbundet, FUB eller liknande? 
 - tar ni del av deras arrangemang och träffar? 
 
 
Har ni kontakt med barnhabiliteringen? 

- tar ni del av deras arrangemang och kurser? 
 
Har ni andra nätverk som ni tycker spelar en viktig roll för er familj? 
 
Finns det möjligheter till fritidsaktiviteter som lämpar sig för barn med neuropsykiatriska 
funktionshinder där ni bor? 
 
Om strategier 
 
Har ni några specifika rutiner i familjen? 
 
Vad gör ni för att hämta nya krafter? 
 
Hur mycket tid är ni tillsammans med ert funktionshindrade barn? 
 
Hur mycket tid är ni tillsammans i familjen utan ert funktionshindrade barn? 
 
Har ni några föredragna aktiviteter som ni känner ger er förnyade krafter? 
 
Vilka fritidsaktiviteter fungerar för hela familjen samlat? 
 
Finns det saker ni inte kan göra när ni har ert funktionshindrade barn hemma? 
 
Tar ni del av ny forskning och information kring ert barns funktionshinder? 
 
Har ni gått några kurser kring ert barns funktionshinder?  

- T ex kurs i föräldra-coping eller kurs i alternativ kommunikation? 
 
Har ni gått andra kurser som på något sätt relaterar till att ni har ett barn med funktionshinder?  
 
Har ni föräldrar några hobbies eller andra fritidsaktiviteter? 
 
Övriga frågor 
 
Trivs ni med er boendeform? 

- har valet av boendeform påverkats av ert barns funktionshinder? 
 
Har ni några husdjur? 
 
Har ni någon tro eller livsåskådning där ni känner att ni kan hämta krafter ifrån? 
 
Är där några mål i livet som ni har fått ändra eller avstå ifrån att nå pga ert barns funktionshinder? 
 
Hur ser ni på framtiden? 
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9.3 Kodningsmall 
 

 

•••• Coping – aktuella strategier 
•••• Coping – som process över tid 
 
•••• Stressmoment och svårigheter i vardagen - KASAM. 

 
•••• Insatsernas betydelse för hanterbarheten i familjen 

 
•••• Svåra perioder/händelser som lett till förändringar.. 

o - i form av insatser 
o - i form av inre strategier 

 
•••• Kapitulering! 

 
•••• Nätverkens betydelse och omfattning 

 
 
 
 


