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Förord 
 
Vi vill härmed framföra ett stort tack till de föräldrar som ställde upp på våra intervjuer. 
Utan Er hade vi inte kunnat genomföra vår studie. Ett varmt tack till vår handledare Lena 
Widerlund som med sin kunskap, sitt tålamod och sitt engagemang styrt oss mot målet.  
Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete. 
 
Piteå januari 2004 
Mona Gustavsson  
Hanna Lindström   
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Abstrakt 

 
Begreppet livssituation är stort och kan omfatta många företeelser. Syftet med denna 
undersökning var att belysa hur livssituationen för föräldrar med hemmaboende vuxna 
utvecklingsstörda barn har förändrats när dessa har flyttat hemifrån. Som anhörig kan 
man vara både avlönad och oavlönad anhörigvårdare, men i den här studien är de i första 
hand föräldrar och i andra hand anhörigvårdare anser informanterna. 
  I studien har åtta personer intervjuats och deras barn har olika grader av 
utvecklingsstörning och har flyttat till eget boende för ett antal år sedan. Deltagarna har 
mycket tydligt beskrivit hur livssituationen hade förändrats från att de har varit styrda av 
klockan, inte fått sova en hel natt till att de kan bestämma över sin tid och kan slappna av 
när de ser att deras vuxna utvecklingsstörda barn har det bra. 
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Inledning 

 

I slutet av 1980-talet störtades den kommunistiska regimen under Nicolae Ceausescu i 

Rumänien. Mest skakande var att se bilder och läsa reportage från anstalter där 

utvecklingsstörda och andra handikappade barn ”förvarades” (Graninger & Lovén, 1994). 

  Det är lätt att glömma Sveriges historia, då det gäller omhändertagandet av 

utvecklingsstörda. Bara för några decennier sedan fanns det inte mycket stöd för 

föräldrarna som fick ett utvecklingsstört barn. Föräldrarna fick många gånger rådet att 

lämna barnet på institution och glömma bort det. Om föräldrarna motsatte sig läkarens 

råd och valde att ha barnet hemma fick de klara allt själv och det var ett livslångt 

åtagande och det var åtskilliga som inte fick något stöd av stat och kommun. Många i 

omgivningen tyckte att det var något ”underligt” med familjer som hade barn med 

utvecklingsstörning, som bodde hemma. Dessa familjer fann ofta ett eget sätt att lösa 

situationen och mamman var oftast hemarbetande. Familjemedlemmarna fick ett nära 

förhållande till varandra, mycket för att kontakten med andra, utanför familjen blev 

begränsad (Gustafson & Molander, 1995). 

  Under denna tid var det staten som hade huvudansvaret för specialskolorna och 

specialsjukhusen, att lämna barnen till dessa var oftast det enda alternativet för 

föräldrarna om de inte själva orkade ta hand om dem. När huvudmannaskapet för 

specialsjukhusen och specialskolorna på 1960–talet överlämnades från staten till 

landstingen fick även barn med utvecklingsstörning skolplikt och möjlighet att lära sig 

läsa och skriva (Grunewald, 1996). De tidigare ”obildbara” barnen fick rätt till 

undervisning (SFS 1967:940) och de stora institutionerna ersattes av elevhem och 

vårdhem för vuxna (senare gruppbostäder). Under denna period började integreringen av 

träningsskolor och särskolor i kommunernas skolverksamhet. Daglig verksamhet blev en 

rättighet och tvångsintagningarna på institutionerna minskade (ibid.). Under 1960-talet 

infördes också ett vårdbidrag för familjer med funktionshindrade barn, som var en 

ersättning för de vårdinsatser som föräldrarna gjorde och för merkostnaderna som barnets 

funktionsnedsättning orsakade. Idag finns flera former av ekonomiskt stöd för anhöriga 

och inte bara för vård av barn (Sand, 2002). Staten har avsatt 300 miljoner kronor under 
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tre år till kommunerna för att stimulera till att utveckla stödet till anhörigvårdarna. Detta 

projekt kallas för ”Anhörig 300” (Socialstyrelsen, 2002).  

  Det är en högre andel kvinnor än män som är anhörigvårdare och de har många olika 

relationer exempelvis som mor, maka, annan släkting eller god vän till dem som behöver 

omsorgen. De flesta människor vill hjälpa sin närstående och ifrågasätter sällan den 

arbetsinsatsen. Eftersom det är svårt att förena omsorg till en annan människa med 

hjälpbehov, med ett förvärvsarbete, blir en del av anpassningen att minska arbetstid 

utanför hemmet eller att sluta förvärvsarbeta. Anställning som anhörigvårdare kan vara 

en lösning att försöka anpassa sin situation till den anhöriges hjälpbehov samtidigt som 

den ger försörjningsmöjligheter och på så sätt underlättar den ekonomiska situationen 

(Sand, 2002). Alla är vi anhöriga eller närstående på ett eller annat sätt, till våra sambor, 

makar, föräldrar, barn, syskon, andra släktingar och även till nära vänner, grannar och 

arbetskamrater (detta är ett perspektiv på det som kan kallas för anhörigskap). Människor 

ger och tar emot hjälp som en självklar del av livet även i det moderna välfärdssamhället. 

Ytterligare ett sätt att belysa temat är att konstatera att de flesta av oss förr eller senare 

kommer att få uppleva hur det är att vara anhörig till någon som behöver vårdas 

(Jeppsson Grassman, 2003). 

  Syftet med denna undersökning var att belysa hur livssituationen för föräldrar med 

hemmaboende vuxna utvecklingsstörda barn har förändrats när dessa har flyttat hemifrån. 
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Läsanvisning  
 

Efter denna inledning presenteras bakgrunden till uppsatsen som beskriver hur 

funktionshindrades liv har förändrats, från att ha varit undangömda på institutioner till 

idag då de funktionshindrade har fått ett värdigare liv. Bakgrunden tar fortsättningsvis 

upp omsorg, anhörig – livssituation och projektet ”Anhörig 300” som startats upp av 

Socialstyrelsen. Därefter återfinns en metodbeskrivning med metoddiskussion, analys och 

diskussion. 

  I uppsatsen har ord används som litteraturen styrt oss till, exempelvis i bakgrunden, 

tillvägagångssätt och metod, metoddiskussion, föräldrarnas livssituation före och efter 

deras vuxna utvecklingsstörda barn har flyttat hemifrån och i diskussionen används ord 

som begåvningshandikappade, bildbara och obildbara sinnesslöa, utvecklingsstörda och 

funktionshindrade. Deltagarna i studien kommer fortsättningsvis att benämnas som 

föräldrar, informanter, de tillfrågade, anhörigvårdare, anhörig och närstående bara för att 

undvika upprepningar. Jeppsson Grassman (2003) beskriver oftast anhörig som en person 

som bistår en annan inom familjen eller släktkretsen där relationen är baserad på 

blodsband och/eller juridiska band. Man är anhörig som hjälpgivare och man är anhörig 

som hjälpmottagare. Närstående är ett annat uttryck som ofta används och innefattar som 

regel även andra än familj och släktkrets, exempelvis grannar och vänner.  
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Bakgrund 
 

De första handikappomsorgerna i Sverige startade under 1800-talet av privatpersoner som 

finansierade verksamheten med insamlade medel. Det som krävdes för att arbeta med de 

begåvningshandikappade var egenskaperna: ”kärlek till din nästa, sinnesstyrka, mildhet, 

noggrannhet och verksamhet” (Gustafson & Molander, 1995). Under 1900-talet blev det 

svårare att hitta människor som ville arbeta och engagera sig för de begåvnings-

handikappade och samhället såg som uppgift att på billigaste sätt ta hand om de 

”sinnesslöa”. Lösningen tyckte man sig finna på det lindrigaste sättet vilket var att 

”stoppa undan” de begåvningshandikappade på en anstalt (ibid.). Ett annat alternativ var 

att gömma dessa barn hemma hos föräldrarna (Graninger & Lovén, 1994). Institutionerna 

var stora, hundratals begåvnings -handikappade bodde på samma ställe och personalens 

huvudsakliga uppgift var att hålla rent och snyggt på avdelningarna samt att se till att de 

som bodde där fick mat och rena kläder. Det lades också stor vikt vid mediciner och 

annan vård. Många av de föräldrar som inför beslutet om man skulle lämna bort sitt barn 

åkte och besökte vårdhem, möttes av miljöer som gjorde detta alternativ otänkbart 

(Gustafson & Molander, 1995). Under 1940-talet började diskussionerna om ”bildbara 

och obildbara sinnesslöa” och den första lagen som reglerade de utvecklingsstördas 

rättigheter kom, lag om undervisning och vård av bildbara sinnesslöa (SFS 1944:477), 

men de som då bedömdes vara obildbara omnämndes inte i lagen. Under mitten av  

1950–talet antogs nästa lag, lagen om undervisning och vård av vissa psykiskt efterblivna 

(SFS 1954:483) som gjorde att landstingen var skyldiga att ordna vård även för de 

”obildbara sinnesslöa” (Gustafson & Molander, 1995). På 1950-och 60-talen ökade 

kritiken mot de föråldrade anstalterna och kritiken bottnade i att anstalterna ofta var 

sjukhuslika, rutiner och förordningar motsvarade inte praxis i samhället (ibid.).  

  FUB, Föreningen för utvecklingsstörda barn, unga och vuxna startade 1952 i centrala 

Stockholm för att tillvarata de utvecklingsstördas intressen. År 1956 bildades 

riksorganisationen, idag finns i Sverige 176 lokala föreningar och länsförbund i varje län. 

De senaste tio åren har det bildats sektioner inom FUB där de utvecklingsstörda själva är 

med och beslutar, denna sektion kallas för ”klippan sektioner” (I. Wallon, personlig 

kommunikation, 30 oktober, 2003). 
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  År 1968 antogs åter en ny ”omsorgslag”, lagen angående omsorger om vissa psykiskt 

utvecklingsstörda (SFS 1967: 940) som var den mest detaljerade lagstiftningen som 

funnits på det sociala området. Utvecklingsstörda skulle nu bli en del av samhället genom 

normalisering och integritet (se bilaga 1) och omsorgslagen lade även grunden för hur 

omsorgen av utvecklingsstörda ser ut idag (Gustafson & Molander, 1995). I Sverige 

bemöttes utvecklingsstörda och andra funktionshindrade på ett föga människovärdigt sätt 

och fortsättningsvis växte en ideologi fram, där det betonades att utvecklingsstörda är 

utvecklingsbara, där hävdades också allas rätt till undervisning, meningsfullt arbete och 

fritid. Lagen om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, ”omsorgslagen” 

ersattes 1994 av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 

1993:387). LSS tar i § 1 upp de olika personkretsarna (se bilaga 2) och § 9 tar upp 

insatserna för service och särskilt stöd (se bilaga 3). LSS är en rättighetslag med målet att 

erbjuda funktionshindrade människor jämlika levnadsvillkor. Bland annat skall detta 

innebära ökat självbestämmande, inflytande, tillgänglighet och delaktighet i samhällslivet 

för funktionshindrade (Nyqvist Cech, 1998). Insatserna enligt LSS bygger på en grundidé 

om att alla människor är lika mycket värda och syftet med lagen är att funktionshindrade 

skall kunna leva som andra och tillsammans med andra. Den enskildes integritet och rätt 

att själv bestämma om det stöd den funktionshindrade vill ha måste respekteras och den 

enskilde skall så långt som möjligt ha inflytande och själv få bestämma över insatserna. 

Tanken bakom den nya lagen innebär bland annat att barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning skall få växa upp med sin familj och gå i samma skola som sina 

jämnåriga. Vuxna med en funktionsnedsättning skall kunna flytta hemifrån till egen 

bostad och för de som inte klarar ett eget boende skall plats i en gruppbostad erbjudas 

(Gustafson & Molander, 1995). 

 

Omsorg  

 

Omsorg betyder ”att sörja för”. Dess motsvarighet på engelska är ordet ”care” och 

kommer av latinets ”caritas” som betyder ”kärlek, tillgivenhet”. Omsorg vilar på 

moraliska principer om vårt ansvar för de svaga, bland annat barn och gamla. Omsorg 

kan betecknas som en kvalitet i relationen mellan människor, en kvalitetsaspekt i 
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människors arbete och övrig verksamhet men även välfärdstatens institutioner (Sand, 

2002). När det gäller begreppet social omsorg betonar ordet social ämneskaraktär och 

synsätt: människan i samhället och samhället i människan. Begreppet omsorg har en mer 

allmänmänsklig betydelse, att sörja för och att vara mån om (Carlson, 1996). Carlsson 

definierar även social omsorg som ett kunskapsområde mellan socialt arbete och 

omvårdnad. Blomdahl Frej (1998) anlägger ett socialt humanistiskt perspektiv på 

begreppet social omsorg och väljer att placera begreppet mellan 

omvårdnad/vårdvetenskap och socialt arbete. Författaren skriver 

 
Social omsorg kan kortfattat sägas bestå i att hjälpa 
människor med olika funktionshinder och/eller särskilda 
behov att hantera sin vardagsverklighet. Detta innebär att 
omsorgsarbetaren och socialpedagogen tillsammans med 
omsorgstagaren skall försöka bevara, utveckla, förändra, 
skapa livsstrategier för och i olika livssituationer. (s. 18) 

 
Davies (1996) definierar begreppet omsorg som att sörja för och med människor. Hon 

talar om omsorg som ett verksamhetstillstånd, ett känslotillstånd och ett ideologiskt 

begrepp. Det ideologiska begreppet uttrycker ett ideal för hur omsorg ska bedrivas. 

Medan Carlson (1996) skriver om kunskap och det egna lärandet. Författaren ger en bild 

av den så kallade kunskapsresan med dess fyra stationer. I den inlärningsmodellen finns 

grundtankar om rörelsen i kunskapandet, betydelsen av att vara delaktig, upptäckande 

och de möjligheter som mänskliga erfarenheter har. Det blir en praktiskt användbar 

kunskapssyn som har sin grund i att människan ses i samspel med andra och med sin 

omgivning. En omsorg av god kvalitet förutsätter att man i omsorgen kan påverka sin 

vardag. Det handlar om att upptäcka och möta behov, krav och förväntningar som 

människor har. Kvalitet handlar också i grunden om resurser men även om personalens 

kompetensnivå, utvecklingsarbete och kvalitetssäkring. 

  Szebehely (1996) förklarar vad omsorg exempelvis kan vara: 

 
…..oavlönad och baserad  på en tidigare relation, 
exempelvis släktskap (informell omsorg), men den kan 
också vara avlönad och baserad på släktskap (avlönad 
anhörig omsorg), oavlönad och baserad på nya relationer 
(frivilligarbete) eller avlönad och baserad på nya relationer 
(formell omsorg). (s. 29) 
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Praxiskunskap ”autentiska erfarenheter” har låg status i vår kultur och ger oss hjälp att 

känna igen olika situationer, att se komplexiteten och olikheter i situationer och hos de 

människor vi möter, att dra slutsatser om hur vi ska bete oss, social omsorg är ett 

praxisområde (Eliasson, 1995). Vidare är praxiskunskap bland annat att vara lyhörd till 

den enskilde omsorgstagarens behov, men det kanske inte ens betraktas som kunskap, än 

mindre värdesätts jämfört med formell utbildning (ibid.). 

 

Anhörig 

 

Alla har en bild över hur en familj ska se ut och hur den ska skapas. Det ska vara 

mamma, pappa och kanske ett till tre eller kanske ännu fler barn? Familjen präglas av 

kärlek, trygghet och harmoni med välartade barn, framgångsrika pappor och 

omtänksamma mammor. Av alla våra bilder på hur familjen ska se ut ser man sällan 

trötta och missnöjda föräldrar eller bråkiga, skrikiga och otillfredsställda barn. Sällan 

skuggas våra idealbilder av de samhällsproblem som drabbar många barnfamiljer 

exempelvis brist på arbete och barnomsorg, dålig ekonomi, trångboddhet och brist på 

gemenskap och kontakt. Alla har vi så stora förväntningar på hur den optimala familjen 

ska se ut men ibland händer det den något och våra drömmar förändras (Bergquist, et al., 

1998). När föräldrarna väntar barn förbereder de sig psykologiskt för det nya livet. Som 

förälder har de drömmar och fantasier om barnets framtid. ”De önskar sig ett friskt och 

välskapat barn och kanske till och med ett perfekt barn…” (Fyhr, 1990, s. 9). Men barnet 

som föds kanske inte alls liknar det barn som föräldrarna önskat. När skillnaden blir för 

stor blir det mycket svårare för föräldrarna att acceptera det verkliga barnet. ”När det 

skadade barnet föds ‘förlorar’ föräldrarna sitt väntade friska, perfekta drömbarn och får 

lika plötsligt ett fruktat, hotande och ångestväckande barn” (ibid.). Dessa föräldrar måste 

få lov att ta farväl av sitt ”drömbarn” och få sörja sin förlust för att kunna fästa sig vid det 

barn de faktiskt fått, det verkliga barnet. Det är en krävande omställning för de nyblivna 

föräldrarna (Bakk & Grunewald, 1998). 

  Under 90-talets senare del kom de informella hjälpinsatserna i fokus på ett nytt sätt i det 

offentliga samtalet och förknippades med ett specifikt språkbruk. Begreppet ”anhörig” 

har kommit att bli dominerande i offentliga diskussioner och utredningar där informellt 
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hjälparbete avhandlas (Jeppsson Grassman, 2003). Som det togs upp inledningsvis är vi 

alla anhöriga eller närstående till någon anhörig på ett eller annat sätt. Med anhörig 

menas oftast en person som bistår en annan inom familjen eller släktkretsen där 

relationen är baserad på blodsband och/eller juridiska band. Närstående är ett annat 

uttryck som ofta används och det innefattar som regel även andra än familj och släktkrets 

exempelvis grannar och vänner. Man är anhörig som hjälpgivare- och man är anhörig 

som hjälpmottagare. Människor ger och tar emot hjälp som en självklar del av livet. Att 

vara anhörig eller närstående till någon som blivit sjuk, åldrats eller varit med om en 

olycka kan innebära att omsorgsbehovet kan vara allt från snöskottning till omsorg. 

Frågorna om vem som ska ansvara för vården och omsorgen av hjälpbehövande är något 

som angår oss alla – förr eller senare. Hur anhörigskapet gestaltats har att göra med vem 

man är, vem hjälpmottagaren är och vilka hjälpbehov han/hon har, vilken relation det är 

frågan om, i vilket sammanhang hjälpgivandet sker och så vidare (ibid.). Även i Sverige 

har behovet av samhällets stöd till anhöriga som hjälper närstående med vård- och 

omsorgsbehov fått en plats på den politiska dagordningen, när anhöriga har synliggjorts 

som grupp. Frågan om ett förbättrat stöd till anhöriga togs upp i propositionen, 

Äldreomsorgen inför 90-talet (SOU 1987/88:176) och det betonades att en stor del av de 

anhörigas insatser sker i det tysta utan att den offentliga vården och omsorgen känner till 

vilka förhållanden som råder (Jeppsson Grassman, 2003). 

 

Anhörig 300 

 

I december 1998 beslutade riksdagen om ett särskilt stimulansbidrag på 100 miljoner 

kronor per år i tre år (1999–2001) med syftet att stimulera kommunerna till att utveckla 

stödet till anhöriga som vårdar äldre, funktionshindrade och långvarigt sjuka. Detta 

projekt kallas ”Anhörig 300” (Socialstyrelsen, 2002). Villkoren för kommunerna att 

erhålla stimulansmedel var att man i samarbete med anhörig- och frivilli-

organisationerna, upprättade en handlingsplan för hur arbetet skulle bedrivas och att detta 

förankrades i ansvarig nämnd. Socialstyrelsen ska stödja utvecklingen inom området, 

skapa en mycket bred och omfattande kontaktyta med kommuner, personal och frivilliga, 

vilket har givit ett ständigt inflöde av information om ”Anhörig 300”. De stödinsatser 
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som samhället riktar till den som är i behov av vård och omsorg innebär ofta att även den 

anhöriges situation underlättas. Varje anhörigvårdare har sina individuella behov och 

behöver olika stödinsatser som riktar sig direkt till dem. Gemensamt för de flesta är en 

önskan om lättnad i en svår situation genom möjlighet till avlösning från omsorgen och 

bundenheten. Många har ett behov av att få prata om sin situation i enskilda samtal och i 

grupp med andra i liknande situation för att få förståelse för hur man har det som 

anhörigvårdare (ibid.). Anhörigstöd kan ges till anhöriga som vårdar och ger omsorg till 

äldre, funktionshindrade eller långvarigt sjuka i yngre åldrar. Syftet har hela tiden varit 

att utveckla stöd till alla anhöriga som vårdar, oavsett den vårdades ålder och 

funktionshinder/sjukdom. Kommunernas anhörigstöd riktas oftast till dem som vårdar 

äldre och efter hand har också stöd till anhöriga som vårdar och stödjer funktionshindrade 

eller sjuka i lägre åldersgrupper blivit vanligare i kommunerna. De personer som vårdas 

och stödjes av anhöriga med stöd av kommunen kan ha många olika sjukdomstillstånd 

eller funktionshinder. Några av de vanligaste förekommande sjukdomarna är 

demenssjukdom, stroke, reumatisk sjukdom, psykisk sjukdom och cancer. Bland 

funktionshindren är utvecklingsstörning vanligt (Socialstyrelsen, 2002). Andra frågor 

som i viss mån kan belysa effekter av stimulansbidraget för kommunerna är: Vilka 

fördelar och/eller nackdelar som finns för kommunen av att ha fått stimulansbidrag för 

”Anhörig 300”. Socialstyrelsen anser att fördelarna för projektet i korta drag är att: 

anhöriga har kommit i fokus, kommunen har kunnat prioritera anhörigstöd. Behoven har 

kunnat kartläggas och kommunerna har kunnat nå ”vårdare i det tysta”. Nya metoder för 

anhörigstöd har kunnat prövas och kan samverka med frivilligorganisationerna. Detta har 

gett en grund att bygga vidare på. Nackdelarna för projektet är: risken för att insatserna 

prioriteras bort när projektet har avslutats. Kommunerna har skapat förväntningar som är 

svåra att infria utan resurser, de har haft en tidspress som gör det svårt att bygga upp en 

ny verksamhet. Projektet skulle behöva förlängas för att ha möjlighet att göra en 

utvärdering. Bidragets begränsade storlek i mindre kommuner har varit ett hinder för att 

kunna anställa en särskild person att hålla i utvecklingen av anhörigstöd (ibid.). 
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Tillvägagångssätt och metod 

 

Syftet med denna undersökning var att belysa hur livssituationen för föräldrar med 

hemmaboende vuxna utvecklingsstörda barn har förändrats när dessa har flyttat hemifrån. 

  Kriterierna på informanterna var att de skulle vara föräldrar till ett eller flera barn som 

har en utvecklingsstörning och dessa ska idag vara i åldern 20–30 år. Barnen skulle ingå i 

personkretsen grupp ett för LSS (se bilaga 2) och har flyttat till eget boende för cirka ett 

år sedan eller längre. Detta för att det ska ha hunnit gå några år sedan det vuxna barnen 

flyttade vilket gör att föräldrarna fått distans till situationen.  

  På grund av svårigheter att få tillräckligt många informanter i vår hemkommun vände vi 

oss till ytterligare en kommun, men detta är ingen jämförande studie mellan 

kommunerna. Vi tog kontakt med ansvarig i handikappomsorgen på kommunerna och 

förklarade vad vi ville ha för informanter för vår studie och bad om hjälp med hur vi 

skulle gå till väga för att få kontakt med dessa. De utvecklingsstörda fanns registrerade i 

kommunernas handikappomsorg och på så sätt har kommunernas representant fått 

kontakt med föräldrarna, detta gjordes på grund av att det råder sekretess kring de som är 

i behov av LSS-insatser. Alla föräldrarna till de utvecklingsstörda plockades ut och 

kommunens personal drog slumpmässigt ut namn. Kommunens representanter tog 

kontakt med de informanter som är föräldrar till utvecklingsstörda barn. Vidare ringde 

representanten från kommunen och presenterade tanken med studien där vikten av att 

delta och att informanterna när som helst kunde avbryta sin medverkan förklarades. När 

vi fick namnen på de åtta informanterna togs telefonkontakt och en intervjutid bokades, 

detta i tidsbesparande syfte. Där berättade vi också att endast vi som intervjuare och 

eventuellt vår handledare skulle komma att ta del av vad som framkommit i intervjuerna 

och att allt material skulle behandlas konfidentiellt och förstöras efter bearbetning. Efter 

telefonkontakten skickades ett informationsbrev (se bilaga 4) till informanterna för att 

inga missuppfattningar skulle uppstå. Av de åtta informanterna, intervjuade vi två vardera 

från varje kommun. Informanterna fick välja intervjuplats, om de ville att vi kom hem till 

dem eller om vi kunde komma överens om en annan plats, allt för att informanten skulle 

känna sig trygg. Vi valde att göra intervjuerna var för sig för att informanten inte skulle 

känna sig i underläge då vi kom två. Vi antog att detta ämne kunde vara känsligt och att 
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det kanske kändes behagligare för de utvalda informanterna att en av oss kom för att 

intervjua.  

  Frågeguiden bestod av två övergripande frågor och tre underfrågor (se bilaga 5). Vi 

valde två omfattande frågor för att föräldrarna själv skulle få berätta fritt hur livet har 

förändrats för dem, från att de vuxna utvecklingsstörda barnet/barnen bott hemma och 

hur livet för föräldrarna ser ut efter att barnet/barnen flyttat till eget boende. Varje 

intervju tog cirka en timme att genomföra och samtliga intervjuer spelades in på band. 

Detta gjordes för att underlätta bearbetningen av materialet och för att få med all 

information under intervjutillfället, som har kunnat falla bort om den inte bandats. 

Bandinspelning är den vanligaste metoden för registrering av intervjuer (Kvale, 1997). 

Efter intervjuerna skrevs dessa ut ordagrant och lästes flertalet gånger för att hitta 

begrepp och viktiga mönster i intervjuerna. Därefter kodades materialet. Kodningen 

innebär att man ”sätter etiketter” och skapar begreppskategorier. Begreppsbildningen är 

viktig i all forskning och speciellt viktig i den kvalitativa analysen. Analysen står i ett 

direkt beroendeförhållande till begrepp och teori. Det är dessa som styr tolkningen, som i 

sin tur skapar nya begrepp (Svenning, 2000). Vi som forskare fastställde en uppsättning 

kategorier utifrån det material som bearbetats och analyserats. Där vi har hittat ett 

mönster och en mening (jfr Ely, 1993). 

 

Metoddiskussion 

 

Utifrån problemområdet har olika metoder övervägts för att kunna utföra studien. Av 

flera tänkbara kvalitativa datainsamlingsmetoderna valdes intervjuer. Att utgå från 

enkäter var inte aktuellt eftersom frågorna krävde en djupare beskrivning och man kan 

inte få ett heltäckande svar på hur någon upplever sin situation på annat sätt. Vid 

personliga intervjuer finns möjligheten att precisera sig, förklara oklarheter och att ställa 

följdfrågor (Svenning, 2000). När vi kritiskt har granskat vårt tillvägagångssätt och 

framförallt kriterierna för informanterna, har vi insett att vi skulle försökt få hälften män 

och hälften kvinnor för intervjuerna, eftersom det hade varit intressant att se om det fanns 

någon skillnad mellan könen.  
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  Vi har tolkat intervjuerna på så sätt att föräldrarna i stora drag har pratat om sina barn 

och inte hur det har varit att vara anhörigvårdare/förälder. De ser sig själva som föräldrar 

i första hand och inte som en anhörigvårdare vidare anser de att det är ett familjeansvar 

att ta hand om de barn de har fått. Informanterna i denna studie har olika anställningar i 

dag. Två är anställda av kommunen, en av informanterna arbetar natt där dennes barn 

bor, den andra informanten har en anställning varannan helg när barnet kommer hem. 

Resterande sex har ingen anställning som anhörigvårdare idag Vi skulle också ha 

framhållit tydligare att vi var villiga att göra intervjuerna under kvällstid så att båda 

föräldrarna har kunnat delta i intervjun. En fråga som vi ställer oss, hade det då 

framkommit annan information? 

  En annan reflektion uppstod då en av informanterna bad om frågorna i förväg och vi 

tillgodosåg hennes önskan. Detta har säkert inverkat på intervjun då hennes spontanitet 

inför frågorna begränsades eftersom hon hade tid att förbereda sig. De resterande sju 

informanterna hade inte tillgång till frågorna i förväg och de blev heller inte erbjudna att 

få dessa. Endast en av dessa sju framhöll vid intervjutillfället att hon hade önskat 

frågorna i förväg. Det kan tänkas att intervjun hade fått ett djupare innehåll om 

informanterna fått tid till eftertanke om de fått frågorna i förväg. Men det kan också 

tänkas att spontaniteten från de tillfrågade uteblivit därför att de har haft tid att konstruera 

svaren inför intervjun. En svårighet som uppstod vid alla intervjuer var att informanterna 

pratade mest om sitt barn och inte hur de hade upplevt det att vara anhörigvårdare 

(förälder). Vår tolkning av intervjuerna blir utifrån det som vi kan tyda av det otroliga 

arbete som de har utfört under de år som deras barn har bott hemma.   
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Föräldrarnas livssituation före och efter deras vuxna utvecklingsstörda 

barn har flyttat hemifrån 

 

I detta kapitel redovisas slutsatser från intervjuerna och rubriksättningen utgår från de 

kategorier som framkommit vid bearbetning. En av kategorierna har fått namnet 

”klocktid”. Alla informanter har pratat mycket om hur klockan har styrt deras liv och 

många av dem har kallat det just ”klocktid” därav namnet. Något som har framkommit 

under analysen av intervjuerna är livssituationen som har förändrats för familjerna. Citat 

används för att förstärka vad som framkommit vid intervjuerna.  

  Som anhörigvårdare ger man omsorg som kan vara både avlönad och oavlönad 

(Szebehely, 1996). Att vara anhörigvårdare är att ge omsorg till någon anhörig eller 

närstående, men många ser sig inte som detta utan det är en naturlig del i förhållandet de 

har mellan varandra. I intervjuerna har det framkommit att informanterna först och främst 

är föräldrar som har ställts inför en annan situation än många andra föräldrar. Barnen har 

en utvecklingsstörning i olika grader. Idag är barnen mellan 20–30 år och har flyttat till 

eget boende för ett till tre år sedan. En del bor i egen lägenhet med personliga assistenter 

andra bor ett gruppboende med gemensam personal. 

  De utvecklingsstörda barnen har gått på grundskolan, antingen i träningsskola eller 

särskola. Gemene man kallar båda skolorna för särskola och gör ingen åtskillnad mellan 

dessa. Skillnaden är att de som går på träningsskolan har en lägre utvecklingsnivå än de 

som går på särskola, både intellektuellt och kan ofta ha stora fysiska handikapp. 

Särskolan ligger närmare den ”vanliga” grundskolan men ger i större utsträckning 

möjlighet till individuell anpassning utifrån den utvecklingsnivå barnen befinner sig på. 

När de är inskrivna på dessa skolor går de tio år på grundskolan och fyra år på 

gymnasienivå (S. Forslund, personlig kommunikation, 8 oktober, 2003). 

  Deltagarna i analysen och i diskussionen benämns som informanter, de intervjuade, de 

tillfrågade eller föräldrar för att undvika allt för många upprepningar.  

  För att ingen utomstående ska kunna känna igen någon av våra informanter i 

analysdelen så har vi kallat alla barnen för X och ett syskon för Y. 
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”Klocktid” 

 

Under ett flertal av intervjuerna framkom att många har levt ett strikt liv efter klockan. 

”Klocktid” har haft stor betydelse för informanterna och spontana aktiviteter har aldrig 

varit aktuella för flera av familjerna. Föräldrarna har fått planera sin dag väldigt noggrant 

för att många av barnen inte har gått att lämna ensamma, inte ens korta stunder. De har 

alltid varit tvungna att åka från jobbet i exakt rätt tid för att någon måste vara hemma och 

ta emot barnen när de kommer hem från skola/fritidshem, som framkommer av följande 

utsaga: ”Bara att komma hem sent från jobbet var ju inte att tänka på”. För en av 

föräldrarna har hela planeringen utgått från X. De har haft mycket ”klocktid” på grund av 

att X har haft mycket mediciner och var tvungen att lägga sig samma tid varje kväll, om 

X: s tidsschema rubbades påverkades dennes nattsömn och föräldrarna fick vaka den 

natten. Från att ha varit präglad av ”klocktid” finns nu valmöjligheten att t.ex. ”bara” sitta 

hemma och rå om varandra eller göra andra aktiviteter. En av informanterna uttryckte det 

på följande sätt:  

 
Det man kan se nu är att man kan göra saker mer spontant, 
tidigare var det ett evigt planerande. 
 

Eftersom det mesta kretsade omkring barnet/barnen när de bodde hemma tog det lång tid 

för föräldrarna att vänja sig med att inte klockan styr deras liv efter att barnen flyttat till 

eget boende. Detta gör att skillnaden i livssituationen är fullständig. Idag styr föräldrarna 

till stor del sin tid själva och den utgår inte ifrån deras utvecklingsstörda barn längre. 

 

Avlastning  

 

Många av informanterna har levt med störd nattsömn under många år, avlastning har varit 

ett alternativ för föräldrarna att få vila och få tid till sig själv och till den övriga familjen. 

Att bara ”få andas ut under en helg”, som en av de intervjuade uttryckte sig, kan vara värt 

hur mycket som helst. För många har avlastningsplats eller korttidsboende varit till för 

återhämtning och för att kunna umgås med resten av familjen utan planering. Detta 
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bekräftas av följande citat, ”vi började med avlastning när X började skolan. Det var en 

typ av överlevnad”. 

  En del av de tillfrågade hade ett rikt socialt nätverk och kunde lösa avlastningen genom 

släkt och vänner. Några av informanterna har upplevt att de inte har varit i behov av 

avlastning, för de ansåg att deras barn var i en utsatt position och det är ett familjeansvar 

där ingen främmande människa ska behöva ta hand om ”mitt” barn. Detta framkommer 

av följande citat: 

 
Vi har aldrig haft avlastning. Det har känts fel att lämna ett 
så utsatt barn till främmande människor. Vi har anpassat 
livet efter den familjelivssituation man har. Man måste ta 
hand om den situation man har fått. 

 
Positiv/negativ till flytten 

 

Föräldrarna har framhållit att det är en lång process att låta sitt barn med utvecklings-

störning flytta hemifrån och föräldrarna har umgåtts med tanken om en ”flytt” under ett 

par år innan den blev av. Utvecklingsstörda behöver längre tid på sig vid förändringar 

och det är många gånger svårt även för föräldrarna att släppa taget om sitt barn som de 

har levt nära under många år. Som förälder är det svårt att erkänna ens för sig själv att de 

egentligen inte orkar, ”men vad som har gjort att man klarat det är ju naturligtvis den här 

kärleken som man har till sina barn – man önskar dem allt”. Att några av informanterna 

har tänkt på att deras barn skall flytta till eget boende framkommer av följande utsaga, 

”det är det bästa vi har gjort att låta X flytta, vi hade tänkt på det länge. Vi sa att X skulle 

få gå ut gymnasiet”. 

  När det gått ett antal månader sedan barnen flyttade så uppväger de positiva 

upplevelserna. Barnen har ”vuxit” och måste exempelvis i större utsträckning vara 

tydligare för att bli förstådda, för nu finns inte föräldrarna där och ”tolkar” åt dem. En del 

av barnen har ett litet utvecklat talspråk och andra har inget talspråk alls, utan de 

använder sig av sitt kroppsspråk i mycket stor utsträckning. Många har påpekat 

tryggheten som finns för deras barn om det skulle hända föräldrarna något så vet 

föräldrarna att deras barn har det bra. 
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En av informanterna uttrycker det så här: 

 
Det som känns mest tryggt med att X har flyttat är att om 
något skulle hända oss så har X det bra. Det tänker jag på 
så här i efterhand. Vi upplever det inte att det var fel att låta 
X flytta för X har vuxit in i rollen också. 
 

En annan säger: 
 

X är vuxen och lever sitt liv och jag lever mitt liv. Vi har en 
viss kontakt men hela ansvaret är på boendet. 
 

Många påtalar detta med separationsångest och svårigheter att släppa taget om sitt barn 

eftersom de levt så nära inpå varandra och haft den fullständiga kontrollen om vad som 

händer med deras barn. ”Det har inte varit svårt, men det har känts lite konstigt. Som när 

X skulle till tandläkaren, jag sitter här hemma och X är hos tandläkaren, mycket sådant”.  

De har under flertalet år haft tider att passa, levt tätt inpå varandra och gett mycket 

omsorg.  

 

Hur såg livssituationen ut förr? 

 

För många av föräldrarna var livssituationen att aldrig sova en hel natt på cirka 20 år. De 

har alltid varit tvungna att planera aktiviteterna och många av barnen gick aldrig att 

lämna ensamma ens en liten stund. Att ha tid för sig själv var inte att tänka på för många 

av föräldrarna. ”Klocktid” och livssituation har väldigt mycket gemensamt och därför 

återkommer ”klocktid” i livssituationen som t.ex. ”vi hinner inte för X kommer snart 

hem”. Bara att oroas för sitt barn och dess sjukdomar tog mycket på krafterna. En av 

informanterna uttryckte denna oro på följande sätt: 

 
X behöver hjälp med allt. X ser dåligt, har kramper, X lärde 
sig aldrig sitta, gå, äta själv, prata. X kan ingenting. X får 
hjälp med allt. 
 

En annan beskriver situationen med följande utsaga: 

 
Vi fick sluta ut fjällresan på våren som ungarna hade sett 
fram mot…Allt ställdes in gång på gång och tredje 
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sommaren då säger Y, jag glömmer det aldrig, när jag säger 
vi kan inte åka. ”Inte en sommar till”. Då tänkte jag 
nej……Det fick mig att tänka, okey nu får vi göra något åt 
det här. 
 

Några av informanterna har påpekat att det är otroligt vad människan orkar när man ställs 

inför olika svårigheter i livet och ”det är tur att man inte vet vad framtiden har i sitt 

sköte” som en av informanterna uttryckte. Med ett utvecklingsstört barn som även har 

stora fysiska funktionshinder, gör familjen aktiviteter som är enklast för dem att utföra 

tillsammans. Några har tillbringat sin fritid ute med husvagn och andra i sommarstugan, 

som ger en möjlighet till att byta miljö för familjen. 

 

Hur ser livssituationen ut idag? 

 

De flesta föräldrarna som vi har intervjuat tycker nu - när det är några år sedan deras barn 

flyttat hemifrån - att det är skönt att ”bara vara anhörig”, få lämna över ansvaret på någon 

annan. En av informanterna uttryckte det på följande sätt, ”det handlar om att inse 

någonstans att man inte är oumbärlig”. Nu kan de få vara enbart förälder och behöver inte 

ha kontrollen på tider för sjukgymnastik, läkartider m.m. Det är också en lång process för 

föräldrarna, att se att det fungerar när någon annan tar hand om deras barn. Många av 

informanterna tycker att deras barn har utvecklats mer sedan de flyttade. Barnen måste 

vara tydligare i sitt språk för att bli förstådda av andra än deras föräldrar, för nu är inte de 

där och ”tolkar” åt dem. Bara att ta sovmorgon som förälder har inte varit att tänka på 

tidigare, idag finns möjligheten att ”ladda batterierna” som framkommer av följande citat, 

”jag orkar mer och har mer tid för mig själv”. Att kunna fara tillsammans på utflykter 

idag upplever föräldrarna som en stor fördel. Tidigare har alltid någon av föräldrarna 

stannat hemma med barnet/barnen som har en utvecklingsstörning, eftersom de inte 

kunnat följa med när resten av familjen har åkt på olika aktiviteter. Att inte behöva sitta 

på apoteket, åka till sjukgymnasten, till läkaren med mera är något som många av 

föräldrarna har påpekat är skönt för att det har tagit mycket tid i anspråk. Men en förälder 

tyckte det var svårt att lägga över ansvaret på någon annan och uttrycker att 

 



 21

När ens barn flyttar så är det ju inte så att man lägger över 
ansvaret på någon annan, man har minst lika mycket ansvar 
kvar. För vem ska se till deras bästa om inte vi? Så är det! 
Även om man har fått ett helt annat liv, man har ett friare 
liv. Det är ingen som väcker en på nätterna i alla fall. 
 

Det har gått några år sedan barnen flyttade och föräldrarna har hunnit få distans till detta. 

När föräldrarna ser att barnen har det bra, då kan föräldrarna slappna av och njuta av att 

”bara vara” anhörig. När de utvecklingsstörda och deras föräldrar träffas idag kan de 

mysa tillsammans, gå på bio, gå ut och äta på restaurang och rå om varandra på ett sådant 

sätt som det inte fanns tid till, när de bodde hemma.  

 

Träffa andra i samma situation 

 

Alla informanterna har varit delaktiga eller aktiva i FUB–Föreningen för 

utvecklingsstörda barn, unga och vuxna-under olika långa perioder. Några har deltagit på 

läger och andra aktiviteter, som gör det möjligt för föräldrar med utvecklingsstörda barn 

att träffas och utbyta erfarenheter. Några av informanterna betonar behovet av att få 

förståelse för sin situation och säger ”det behovet har vi haft, för andra släkt och vänner 

har inte samma förståelse som en som har varit med om det själv”. För en av de 

tillfrågade har det varit viktigt att få så mycket kunskap som möjligt om 

funktionsnedsättningen och träffa andra föräldrar och barn i samma situation och att 

kunna utbyta erfarenheter och ”få en insikt i vad det handlar om att ha ett utvecklingsstört 

barn”.  

  Några av föräldrarna har aldrig varit på anordnade läger m.m. utom de föräldramöten 

som FUB anordnade. En del av de tillfrågade har aldrig haft något behov av att träffa 

andra i samma situation. Utan de har tyckt att det varit tillräckligt att ”leva i det alla dagar 

i veckan, dygnet runt”. En av informanterna säger: 

 
Jag orkar inte fara och leva ännu mer med andra familjer 
och funktionshinder. Jag har valt bort det. Vi har fixat vår 
fritid på annat sätt och gjort något helt annat. Man är nog 
mycket i det här ändå som förälder och syskonen också. Jag 
tycker inte att man behöver knyta upp hela tillvaron, men 
många gör det. 
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Kommunen har aldrig erbjudit några träffar till dem som har utvecklingsstörda barn. Via 

habiliteringen (landstinget) har föräldrarna blivit inbjudna på träffar tillsammans med 

andra föräldrar som är i samma situation. Behovet av att träffa andra föräldrar med 

utvecklingsstörda barn avtog när barnen blev större. Idag bor inte barnen hemma och 

behovet av att träffa andra i samma situation, finns inte längre för föräldrarna.  

 

Bemötande/hjälp av kommunen 

 

Många har i stora drag varit belåtna med kommunens bemötande och alla har varit nöjd 

med sin personliga LSS-handläggare. Som en av de intervjuade uttryckte, ”jag tycker att 

kommunen har varit bra att ha att göra med, jag har alltid fått ett positivt bemötande”. 

Alla informanter har själva fått vara aktiva för att få det stöd de är i behov av. Flertalet av 

de tillfrågade anser inte att det har varit ett problem då de har kunnat framföra sitt 

hjälpbehov, medan andra har önskat en mer aktiv kommunal insats men kommunens 

personal arbetar inte med uppsökande verksamhet som framgår av följande citat,   

 
Jag tycker att de som arbetar på kommunens 
handikappomsorg har visat en kompetens som har varit bra. 
De har visat oss till rätta till vart och till vem vi ska vända 
oss. 
 

Kritiken som har getts av informanterna till den kommunala verksamheten är att några 

tycker att de själva har fått ta reda på var de kan få avlastning eller annat stöd. En av 

informanterna bedömer kommunens personal på följande sätt, ”kommunen har inte 

kompetent folk som arbetar, jag säger inte att det är dåliga människor utan de är bara inte 

kompetenta”. När föräldrarna har fått ett utvecklingsstört barn är det svårt att orka söka 

de insatser som de har rätt till. Som förälder hamnar man i en kris och behöver tid att 

bearbeta och acceptera den situation de har hamnat i. Då föräldrarna börjar söka 

kommunala insatser i form av personlig assistent, särskola med mera bör de få hjälp till 

individuella lösningar där kommunen visar det här har vi att erbjuda, är det något som 

passar? 

Andra förslag som informanterna har gett till kommunen är hur de kan förändra och 

fånga upp de som är i behov av insatser. Ett förslag är att de kan utveckla någon form av 
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kvalitetssäkring t.ex. att efter diagnos har ställts av habiliteringen ska den gå till en LSS–

handläggare som har ett dokument. Utifrån diagnosen kan de sedan se vad som ska gås 

igenom med sin brukare. Några av de intervjuade menar att personalen bör få utbildning i 

den specifika funktionsnedsättningen deras brukare har och en av informanterna menar 

att, ”många som arbetar är vårdbiträden eller undersköterskor, men jag skulle önska att 

jag fick ha förskollärare som personlig assistent till X. De har en annan bakgrund än ett 

vårdbiträde”. En av informanterna uttrycker sig så här:  

 
Personalen på gruppboende bör få utbildning/hjälp i hur de 
ska hantera föräldrarna. Jag tycker att personalen ska få 
aktivt stöd från en psykolog eller någon annan som de får 
träffa en gång i veckan under ett år. En del personal far 
mycket illa av den behandlig de får av föräldrarna. 
 

Detta citat grundar sig på vad en av föräldrarna sett på ”sitt boende” hur andra föräldrar 

kräver av personalen att de ska göra så mycket mer än vad de som föräldrarn har gjort när 

barnen bodde hemma och gör inget annat än klagar och kritiserar personalen. 
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Diskussion 

 

Avsikten med denna undersökning var att belysa hur livssituationen för föräldrar med 

hemmaboende vuxna utvecklingsstörda barn har förändrats när dessa har flyttat hemifrån. 

Det finns inte mycket i litteraturen om att vara anhörigvårdare för eller förälder till ett 

utvecklingsstört barn och deras oro inför framtiden. Många av dessa barn har även 

sjukdomar som kräver exempelvis mycket medicin, läkarbesök och sjukgymnastik. För 

många av informanter är det idag en trygghet för dem att veta att deras vuxna 

utvecklingsstörda barn har det bra och framtiden är tryggad för dem om det skulle hända 

föräldrarna något. Utifrån intervjuerna har det också framkommit att livssituationen 

förändrats väldigt markant för föräldrarna. Från att ha varit bundna dygnet runt under 

stora delar av deras liv utan att kunna göra spontana aktiviteter till att idag när deras 

anförvant har flyttat hemifrån styra sin dag utan att måsta ta hänsyn till ”klocktid”. Vi 

hyser den största respekt för dessa föräldrar att de har orkat i så många år utan avlastning. 

Det som är förvånansvärt är att inte alla informanter har använt sig av detta för att kunna 

”ladda batterierna”. Det som var ännu mer förvånande är att en av föräldrarna som 

önskade utökad avlastning på grund av X svåra funktionshinder och sjukdomar istället 

fick mindre för att till slut tappa all avlastning. Kommunen ansåg att X var för sjuk och 

krävde för mycket tid. Vår reflektion är ”hur mycket ska en förälder orka”? Vem ska 

hjälpa föräldrarna när de går på ”knäna”? Hur kan kommunens handikappomsorg dra in 

insatser som de redan har beviljats när situationen har förändrats till det sämre och inte 

till det bättre? 

  Flera av informanternas uttalande återfinns i flera kategorier exempelvis ”klocktid” och 

livssituation. Tidigare levde föräldrarna efter klockan som gjorde livssituationen väldigt 

styrd till att idag bestämmer föräldrarna i stor utsträckning över sin egen tid. De har tagit 

väldigt lång tid - upp till ett par år - för föräldrarna att ”släppa” klockan och inse att de 

inte behöver planera hela sitt liv. Bara att ”lära sig sova” efter att under flera år haft störd 

nattsömn är någonting som tagit tid - sex månader eller mera för de flesta av 

informanterna. Ända sedan barnen/barnet var små har många av föräldrarna varit 

inställda på att deras utvecklingsstörda barn skulle flytta till eget boende. De flesta var 

positiva och inställda till att så skulle ske, men när erbjudandet kom och de hittat ett 
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boende som var anpassat till just deras barns situation då kom separationsångesten och 

föräldrarna ansåg att barnet/barnen var alldeles för små. De flesta har insett vikten av att 

deras utvecklingsstörda barn måste få bli vuxen och leva i eget boende. Men när dagen 

har kommit, har den ändå kommit för fort anser föräldrarna. Det har trots allt blivit 

väldigt positivt för alla, när föräldrarna ser att deras barn mår bra och har utvecklats så 

kan de slappna av och ”släppa taget”. Barnen har utvecklats på grund av att nu har de 

personal som arbetar enbart för – och med dem. När de bodde hemma hade föräldrarna 

kanske andra barn i familjen och det är mycket annat som ska göras när kvällen kommer 

med middag, tvätt och så vidare. Idag när föräldrarna träffar sitt barn, antingen att 

hon/han kommer hem över dagen/helgen eller att föräldrarna hälsar på hemma hos dem 

så kan de ”bara” umgås och ha trevligt tillsammans. Föräldrarna behöver inte ha 

”huvudet fullt” av alla praktiska ting som de tidigare måste komma ihåg utan de kan njuta 

av tiden tillsammans och göra bara de roliga sakerna till exempel, gå på bio, handla 

kläder eller gå ut och äta på restaurang.  

  När föräldrarna har den första kontakten med kommunens handikappomsorg – oftast när 

barnet kommit i skolålder – borde kommunen lägga fram, ”det här har vi att erbjuda, 

finns det något som passar”? Att ha regelbundna träffar, för att hitta den rätta hjälpen och 

det rätta insatserna som passar in i just deras livssituation kan vara nödvändigt. Detta har 

varit återkommande i många av intervjuerna där föräldrarna tycker att kommunen borde 

vara mera aktiv och att de inte måste söka allt på eget initiativ. När föräldrarna står mitt i 

någonting som är jobbigt, så kan de inte ens för sig själv erkänna att de inte orkar. Några 

förslag som vi anser att kommunen borde se över, är att de borde ha någon form av 

kontaktmannaskap, där man hjälper och stöttar föräldrar som har utvecklings-störda barn. 

Detta för att föräldrarna ska kunna ge sig själva tid och att orka vara förälder. De är inte 

bara föräldrar utan de behöver även ”vuxentid”, och att de inte är “dåliga” föräldrar för 

att de använder sig av avlastning och annat stöd. En av oss forskare har erfarenhet i sin 

nära bekantskapskrets, där en förälder har avlastning till sina barn en gång i månaden. 

Detta har föräldern upplevt som ett bra stöd till både dem och sina barn. Efter att ha fått 

ta del av dessa föräldrars livssituation så tycker vi att denna dikt som Mary Fries har 

skrivit, speglar tydligt hur det har varit för många av föräldrarna.  
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Ett oönskat minne 
 
Vi var ute en dag du och jag 
min kära ofullbordade son 
du satt så lugn och nöjd 
i din vagn 
tillfreds i din sorglösa skenvärld. 
Då kom en bekant fram 
Ideligen frågande 
Sorgset deltagande 
Och sa sen 
– synd för er alla 
att han inte dog. 
 
I all välmening 
Men ändå 
Får man säga så 
Till en mor? 
(Lagerheim, 1994, s. 59) 
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Bilaga 1 

 

Normalisering – jämlikhet 

 

Normaliseringsprincipen formulerades på 60-talet. Tanken bakom denna princip är att 

alla även människor som har ett funktionshinder skall vara jämlika. Funktionshindrade är 

lika mycket värda som andra. De har även rätt till ett rikt och utvecklande liv. 

De funktionshindrade och andra handikappade barn och vuxna har rätt att leva ett så 

”normalt” liv som möjligt. Varför det är citationstecken över ordet normal beror på att det 

är svårt att definiera vad som är normalt och onormalt. 

Normaliseringsprincipen gäller alla människor, och den har fått stor betydelse inom 

många vårdsektorer (Gustafson & Molander, 1995). 

 

Integrering – att leva i gemenskap med andra 

 

Integrering är en självklar följd av normaliseringsprincipen. Ett normalt liv förutsätter att 

det levs i gemenskap med andra, inte på institutioner långt från familj och släktingar. 

Man brukar tala om integrering i olika nivåer.  

Den första nivån är lokalintegrering: den innebär att människor med ett funktionshinder 

bor i samma områden som andra. 

Andra nivån är funktionell integrering: de funktionshindrade utnyttjar samma 

serviceanläggningar som andra –  de funktionshindrade handlar i samma affärer, går till 

frisören i samma ort som de bor i, går till samma läkare som andra etc. 

Integreringens slutmål är social integrering: med det menas att de funktionshindrade inte 

bara bor i samma bostadsområden som andra och utnyttjar samma affärer etc., utan det 

innebär också att människor med ett funktionshinder har samma rätt att vara delaktiga,  

t.ex. att de funktionshindrade också har rätt att påverka sin miljö (Gustafson & Molander, 

1995). 
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Bilaga 2 
 

Personkretsar LSS 1 §: 
Insatser för särskilt stöd och service omfattar personer 
med: 
 

1) utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd  
2) betydande och bestående begåvningsmässigt 

funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder som 
föranletts av yttre våld eller kroppslig sjukdom 

3) andra vanliga varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och 
som orsakar svårigheter i den dagliga livsföringen och 
därmed ett omfattande behov av stöd eller service 
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Bilaga 3 

 
LSS 9 §: 
Insatserna för service och särskilt stöd: 
 

1) rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på 
särskild kunskap om problem och livsbetingelser för 
människor med stora och varaktiga funktionshinder, 

2) biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet 
av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen 
(1993:389) om assistansersättning 

3) ledsagarservice 
4) biträde av kontaktperson 
5) avlösarservice i hemmet 
6) korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
7) korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna 

hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 
8) boende i familjehem eller bostad med särskild service för 

barn eller ungdomar som behöver bo utanför 
föräldrahemmet 

9) bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad för vuxna 

10) daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som 
saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig 
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Bilaga 4 

 

Luleå Tekniska Universitet 

Institutionen för Hälsovetenskap i Boden 

 

Hej! 

Vi är två studenter, Mona Gustavsson 45 år och Hanna Lindström 24 år som går Sociala 

omsorgsprogrammet sista terminen i Boden. Under vår utbildning ingår det att göra ett 

examensarbete/C- uppsats. 

Syftet med studien är att belysa förändringar i livssituationen från att ha varit 

anhörigvårdare till att vara anhörig.  

Intervjun beräknas ta cirka en timme och bandspelare kommer att användas för att 

underlätta sammanställningen av materialet. Allt material behandlas konfidentiellt och 

förstörs efter bearbetning, inga namn kommer att användas i uppsatsen. De enda som tar 

del av materialet är vi och eventuellt vår handledare Lena Widerlund, Institutionen för 

hälsovetenskap i Boden. 

Ni har rätt att avbryta ert deltagande när helst ni vill under studiens gång.  

Vi hoppas på ett positivt svar och ringer er om några dagar för att bestämma tid och plats 

för intervjun, enligt era önskemål. 

 

Med vänliga hälsningar  

Hanna Lindström   Mona Gustavsson 

Porsnäsvägen 26   Bragegatan 2 

945 31 Norrfjärden   941 39 Piteå 

0911- 20 95 85   0911- 918 12 

 

Handledare 

Lena Widerlund 

Institutionen för hälsovetenskap 

0921- 758 58 
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Bilaga 5 

 

Frågeguide 

 

Kan du berätta för mig hur det är att vara anhörigvårdare? 

 

Kan du berätta hur det är idag att ”bara vara” anhörig? 

 

Underfrågor 

 

Fick ni någon avlastning/stöd på annat sätt? 

 

Fick du det bemötande/hjälp av kommunen som du önskade, om inte vad skulle du vilja 

förändra (förslag)? 

 

Hade du velat träffa andra i samma situation under tiden som anhörigvårdare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




