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Finns det möjlighet att vara en familj som andra när man 

har ett barn med funktionsnedsättning? 
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Disposition 

• Vanliga upplevelser i familjer till barn med funktionsnedsättning utifrån 

teoretisk modell 

• Framåtblick – vad behöver bli bättre?  
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Temperament hos barn med och utan funktionsnedsättning 
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Välmående på en skala från depression till lycka 
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Förälder och barn i en transaktionell process 
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Hur uppfattar föräldern sitt barn? 

Verkligt barn 

Fantasibild 

Minnen av egen barndom 
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Jag kan ge mitt barn 
vad det behöver 
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Jag är så ledsen, jag 
har svårt att orka 

med mitt barn 
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Jag förstår inte 
vad mitt barn vill 

och behöver 
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Min förälder kan 
inte hjälpa mig 

att hantera mina 
känslor och ge 

mig vad jag 
behöver 
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Kraften i kumulativa erfarenheter 
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Betydelsen av våra vardagliga erfarenheter 

•Ofta inträffar samtidigt en 

ökad förekomst av negativ 

uppmärksamhet. 

•  Dessa kvalitativa och 

kvantitiava skillnader får 

negativa konsekvenser för 

barnets utveckling.  
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Känsla av kontroll i föräldrarollen 
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Brist på kontroll i föräldrarollen 

”Han är så jäkla bestämd i sina åsikter. Vad som är gott och vad 

som är äckligt. Vad han vill titta på för film eller liksom… Ja, så 

jag upplever att jag har egentligen ingen makt över honom över 

huvud taget. Utan han bestämmer vad vi ska göra typ” 
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Rollen som förälder kan inte ersättas 

”Jag tror faktiskt att min relation till min dotter har förbättrats mycket 
och den är väl kanske det som ger mig mest… den största glädjen i 
vardagen. För jag har haft väldigt svårt för att leka med henne för det 
är ju inte alltid som hon ger respons och det har varit jättejobbigt. 

Men nu har jag gett mig fan på att jag ska klara det. Att jag ska sitta 
och läsa sagor för henne även om hon är ointresserad. Under den 
stunden så finns det alltid någonting litet som hon visar sitt intresse 
för. Så det är ju först nu som jag känner mig lite mer som mamma.” 
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Barn med funktionsnedsättning och anknytning 

Föräldrakraft, 2012 
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Balanserad representationsstil 

• Kännetecknas av en sammanhängande och rikt detaljerad 

berättelse om barnet och relationen till det, acceptans av 

barnet som individ, lyhördhet inför barnets signaler, att barnets 

besvärligare drag kan sättas in i en större kontext, samt hög 

grad av öppenhet för ny information som rör barnet mot vilken 

de inre föreställningarna av barnet uppdateras. Vidare upplevs 

inte barnets krav på omsorg som överväldigande och föräldern 

är starkt engagerad i relationen till barnet (Zeanah, Benoit & 

Barton, 1986). 
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Exempel balanserad representation 

”Han gör alltid sitt bästa. Sen har han ju sina tillkortakommanden. 

Det finns saker som han inte kan göra. Men när han kommer ut i 

köket och vill hjälpa till och liksom får hjälpa till att duka eller bära 

in någonting. Alltså man märker på honom att han verkligen vill 

göra det så bra han någonsin kan. Och han har ju blivit utnämnd 

till pusselmästare. Han är fenomenal på att pussla! Han är så 

noggrann. Liksom det skall vara så rätt allting och han blir 

fruktansvärt arg när det fattas en pusselbit t ex. Det finns en vilja 

att fullfölja och genomföra och så där… som är rolig att iaktta.” 
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Avfärdande representationsstil 

Kännetecknas av ett bristande engagemang hos föräldern i relation till 

barnet. Föräldern kan vara känslomässigt distanserad, upplever 

omsorgskraven som en påtvingad börda; varpå föräldern kan avsäga 

sig omvårdnadsrollen, föräldern sätter inte barnets problematiska 

beteenden i en större kontext, eller kan vara avvisande gentemot 

barnet. Distans, kyla och likgiltighet är känslor som kan vara 

utmärkande för denna typ av representation (Zeana, Benoit & Barton, 

1986). 
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Exempel avfärdande representationsstil 

”Jag känner mig otillräcklig liksom. 

Jag ska vara hans tränare. Och jag 

ska vara hans mamma, och ge 

honom kärlek. Och det gör jag gärna, 

men träna tycker jag är hemskt. Jag 

vill inte göra det. Och pedagog, jag är 

ingen pedagog liksom. Jag orkar inte 

vara det heller.” 
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Sammanfattning Mikrosystem 
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Andel mammor och pappor som arbetar utanför 

hemmet 
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Exempel begränsad delaktighet i 

förvärvsarbete: 

”Det är verkligen nödvändigt att ha mer tid för allt praktiskt 

och alla samtal, läkarbesök mm som man måste hinna 

med. Jag är verkligen tacksam för att jag kan ta 

tjänstledigt för att få ihop vår familjesituation. Jag ser så 

många som bränner ut sig för att livet går inte ihop.” 
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”Vi hinner nästan aldrig träffa våra vänner och vi har väldigt lite tid 

tillsammans. Jag kan ju sakna de här samtalen med mina vänner, för 

de gör ju att man kan lyfta blicken lite grann, samtidigt som det lättar 

på trycket liksom för att man känner att man är inte ensam. Stundtals 

känner vi ju oss fruktansvärt ensamma faktiskt. ” 
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Sammanfattning mesonivå 

• Bristande delaktighet till exempel 

barnomsorg, förvärvsarbete och 

fritidsmöjligheter 

•  Arbetet med att få rätt stöd kräver 

mycket arbete. 
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Egen växtkraft 
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Föräldrars kontakter 
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Ja 
37% 

Nej 
36% 

Delvis 
27% 

Är det tydligt för dig vem som har ansvar 
för olika delar av stödet?  

Ja 
19% 

Nej 
70% 

Delvis 
11% 

Vet du vem som har ansvar för att 
samarbetet fungerar? 
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Hinder för samverkan 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Jag vet inte vem jag skall kontakta/vilka vägar jag skall gå

Samverkan är avhänging familjens initiativ/vilja

Sekretessen utgör ett hinder för samverkan

Olika verksamheter utgår från olika förklaringsmodeller och talar "olika
språk" vilket gör det svårt att mötas

Det saknas rutiner/ramar för samverkan i min organisation

Andra aktörer ställer orimliga krav på vad jag/vi skall kunna
erbjuda/åstadkomma

Olika aktörer har olika syn på samverkan och hur den skall gå till

Olika aktörer har olika syn på barns och föräldrars behov och rättigheter

Det är svårt att få tid till samverkan

Olika aktörer har olika syn på vad som är deras ansvar

Det är svårt att få ihop möten med många inblandade
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Tydlighet i ansvarsområden 
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Hur tydligt (1-7) upplever personal olika verksamheters 
ansvarsområden? 
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Sammanfattning exonivå 

• Att hitta rätt stöd - som att leta efter en nål i en höstack 

• Varken föräldrar eller professionella vet vem som har ansvar 

för vad   

• Personer från olika verksamheter och med olika kunskap har 

för lite samarbete och samverkan. 
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”Ja men det är väl bara när man tänker på det innan… hur 

skulle du känna om du fick ett handikappat barn liksom, då 

tänker man ju… ja, jag skulle typ dö och sen så får man det 

och då dör man inte liksom, då klarar man det och man 

klarar ju mycket mer än vad man tror liksom och man är 

mycket gladare än man trodde att …än vad man hade tänkt 

att man skulle vara då…” 
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Lagstiftningen LSS 
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”När det gäller vår LSS insats i form av avlösare så har vi ett beslut på 4 

tim i veckan som nu har blivit höjt till 8 tim/v. Men vi har inte haft någon 

person som avlösare sedan i mars - det är 6 månader sedan. Vår 

senaste avlösare ville inte längre boka in tider för att jobba för oss 

eftersom hon inte fått lön från Funktionshinder.” 
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” Det har blivit mer regel än undantag att man först får ett avslag på 

tex en ansökan om ledsagare. Sen kan man ju alltid överklaga - OM 

MAN ORKAR! Det sparar ju pengar för kommunen. Jag har orkat 

överklaga ett beslut om ledsagning till en handikapp-ridning. Det 

krävdes 2 vuxna som deltog och enda tiden att välja på var onsdagar 

10-11. Vi kunde inte ta ledigt från jobbet båda två en gång i veckan 

för att följa med. Så jag ansökte om en ledsagare.  

Först blev det avlsag - sen fick vi OK efter att vi överklagat. När de 

ringde och meddelade att vi faktiskt hade fått  

godkänt så talade vi om att det var ju positivt men  

det var ingen idé att de sökte efter en person  

eftersom ridningen höll på 10 gånger och nu var  

det bara 1 gång kvar. ” 
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”Jag tycker om att skriva och formulera mig och… det är 

verkligen ett heltidsjobb. Tex när man ska söka 

vårdbidrag… folk som jag vet som har ännu högre 

vårdbehov än vad min son har, får nästan ingenting i 

ersättning för att de inte har kunnat formulera sig och inte 

kunnat skriva ner, krasst vad det är man gör. Man ska ju 

skriva allt det dåliga och det är svårt för vissa att göra det 

men jag känner inte att det är svårt utan jag känner att jag 

kan göra det för att det blir bra sen. Jag kan skriva sorgligt 

på ett papper och så kan ju vi få pengar och göra roliga 

saker.” 

 

De som driver sin frågor hårt och kan formulera 

sig får mer stöd! 
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Sammanfattning makronivå 

• Lagstiftningens intentioner uppfylls inte 

•Det finns fokusering på det tragiska som påverkar 

familjerna 

•Föräldrar får kämpa hårt för att få det stöd de behöver 

•Både professionella och föräldrar menar att de som ligger 

på hårdast får mer stöd än de som inte orkar driva så hårt 
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Framåtblick 

Hur skall vi låta bli att slösa bort resurser? 

Hur skall de begränsade resurserna användas på bästa sätt? 

Hur säkerställer vi att resurserna kommer dem till del som 

behöver dem? 
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Gör processbeskrivningar för generella processer! 

•Se över  
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Träna på att låta verksamheter och kompetenser samverka! 
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