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Sammanfattning/abstract 

Uppsatsen vill belysa hur par med ett flerfunktionsnedsatt barn klarar av att hålla 

ihop sin relation och behålla och utveckla sina känslor för varandra trots tidsbrist 

och krävande ansvar. Ett urval av sammanboende par som har ett 

flerfunktionsnedsatt barn i åldersspannet 5-18 år har valts ur tre kommuner som 

underlag för undersökningen.  

 

Frågeställningar:  

• Hur gör paren för att löpande underhålla relationen? 

• Hur påverkar det parrelationen och arbetsfördelningen i hemmet om båda 

heltidsarbetar? 

• Hur skapar paren utrymme för egen/gemensam tid och finns det i så fall 

avlastning? 

 

Metod: En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med efterföljande 

tematisk analys användes. 

Urvalet bestående av fem par med ett flerfunktionsnedsatt barn filmades och 

svarade på semistrukturerade intervjufrågor, färdiga frågor och följdfrågor som 

uppstod i stunden. Intervjuerna analyserades och bearbetades med metoden 

tematisk analys.  

 

Resultat: Innan undersökningen fanns en förförståelse hos författaren till 

studien, en bild av hur resultatet skulle se ut. De frågor som förväntades bli de 

som skulle få störst fokus som arbetsfördelning och ekonomi visade sig vara 

mindre viktiga. Resultatet blev betydligt ljusare och gav en bild av människor som 

lärt sig att leva i nuet och uppskatta de små gesterna och de korta goda 

ögonblicken. Följande fem teman utkristalliserades: parens relation innan barnet 

kom, parrelationen förändras när ett barn föds med behov av hjälp dygnet runt, 

parens strategier för att orka med vardagen, samhällets insatser och parens 

möjligheter till avlastning samt parens ekonomiska situation och 

ansvarsfördelning i hemmet. 

  

Diskussion: Är urvalet representativt? Antalet sammanlevande par med ett 

flerfunktionsnedsatt barn har visat sig begränsat enligt den erfarenhet som 

habiliteringen i Stockholms län erfar. En orsak kan vara att många par inte klarat 

av att underhålla relationen på grund av den press det innebär att vårda sitt barn 

dygnet runt vilket lett till separationer. För att bibehålla en givande och 

meningsfull relation krävs mycket arbete, prestigelöshet och hänsyn enligt de 



   

 

 

 

intervjuade paren i undersökningen. Att båda parter gör allt utan tanke på 

fördelning av sysslor.  

 

Nyckelord: Funktionsnedsättning, flerfunktionsnedsättning, parrelation, 

föräldraskap, föräldrastöd, livsomställning och livskris. 

 

Abstract 

This study aims to illustrate how couples with a multidisabled child can manage to 

maintain their relationship and positive feelings for each other despite lack of time 

and a demanding responsibilty. 

 

A selection of couples living together with a multidisabled child between the ages 

5-18 years have been selected from three counties as basis for the study. 

 

Questions: 

• In what way does couples maintain their relationship? / How do couples 

maintain their relationship? 

• In what way does it affect the couples relationship and the split of domestic 

duties when both work full-time? How does it affect the couples relationship and 

division of tasks at home? 

• How do couples create space for own/common time and if so, is there support? 

 

Method:  

A half-structured qualitative method has been used. The selection consisting of 

five couples with a multidisabled child have been filmed and have answered 

semistructured interview questions with follow-up questions during the interview. 

 

Result: Before the study the author had a preconception of the final result. The 

questions which were expected to have the biggest focus about division of tasks in 

labor at home and finances turned out to be less important. The result was far 

more optimistic and indicated that people have learned to live in the present and 

appreciate the small gestures and short good moments. 

 

Discussion: Is the selection representative? The amount of couples living 

together with a multidisabled child is limited according to the experience from 

habilitationgroups in Stockholm. A reason may be that many couples did not 

manage to live with the pressure and it led to separations. In order to keep the 

relationship alive a lot of hard work is needed, avoidance of prestige and 



   

 

 

 

consideration. Both parties need to do everything without thinking about division 

of tasks.  

 

Keywords: Disability, Multidisability, Couple Relationship, Parenthood, Parent 

support, Life change, Life crisis. 
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1. Inledning 

Ett arbete som kurator inom habilitering & hälsa innebär kontakter med föräldrar 

som har barn med flerfunktionsnedsättning. Denna föräldragrupp har de senaste 

åren fått det svårare då samhällets bidragsfunktioner och avlastningsmöjligheter 

gradvis skurits ner. Hur klarar berörda föräldrar av att få sin komplicerade vardag 

att fungera? 

 

Författaren till den här studien vill undersöka hur sammanlevande föräldrapar 

som befinner sig i denna pressade situation får sin parrelation att fungera. Vilka 

strategier använder de sig av i vardagen för att hålla sin parrelation levande?  

Det är ofta svårt att bibehålla en god känsla i en parrelation när barn och ett 

krävande arbete påverkar livet. Hur mycket svårare är det då inte för en relation 

om man får ett barn som behöver ständig tillsyn? Att ha ett barn med 

flerfunktionsnedsättning innebär ofta täta besök på olika vårdinrättningar.  Dessa 

besök kräver mycket tid av föräldrarna och de måste därför ofta ta ledigt från sina 

respektive arbeten.   

Flera av dessa föräldrar berättar också om den latenta oro för barnet som ständigt 

är närvarande. Det finns så många komplikationer som plötsligt kan förändra allt.  

Föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning har ofta svårt att ha ett 

heltidsarbete på grund av att man på kort varsel måste hantera uppkomna 

situationer som rör barnet. Det kan leda till en ekonomisk utsatthet. Tid för 

sociala kontakter och eventuella fritidsaktiviteter kräver säkert noggrann planering 

för att överhuvudtaget komma på tal. 

I den grupp av par som intervjuas i den här uppsatsen har alla en extra besvärlig 

situation genom att de har ett svårt skadat barn som kräver mycket hjälp. Det 

mesta som hittills skrivits om ¨föräldrasituation¨ berör familjer med barn som har 

en mer begränsad funktionsnedsättning. Med funktionsnedsättning är 

utgångspunkten socialstyrelsens definition: ”En funktionsnedsättning är en 

nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga”. Stockholms läns 

landsting uttrycker ¨flerfunktionsnedsättning som en kombination av grav 

rörelsenedsättning och måttlig till grav intellektuell funktionsnedsättning samt en 

eller flera funktionsnedsättningar som syn och hörselnedsättning, problem med 

nutrition, tarm och blåsfunktion, epilepsi, andning och sömn¨. 

 
Syfte med uppsatsen/studien 

Syftet med uppsatsen är att vårdgivare skall få en ökad förståelse för föräldrapar 

som har barn med flerfunktionsnedsättning.  Om de som möter föräldrapar inom 

vården förstår parens situation och relation är den kunskapen vägledande för vad 

som kan förväntas av föräldrarna avseende barnets omvårdnad och träning. I 

möten med berörda familjer brukar allt fokus helt naturligt bli på barnets problem 
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och eventuella stödåtgärder i stället för att eftersträva att få en mer komplett bild 

av hela familjen.  

Det är viktigt att alla åtgärder som föreslås från både vårdinstanser och 

socialtjänsten sker på föräldrarnas villkor och efter deras förutsättningar. Om det 

finns kunskap om hur parens livssituation ser ut och hur de disponerar sin tid 

skapas en bättre förståelse för vad paren och därmed hela familjen kan och orkar 

bidra med för sitt barns utveckling.  

 

Uppsatsens författare avser att belysa relationen och situationen hos par som har 

barn med flerfunktionsnedsättning. Dessa föräldrar lever med en hög stressnivå 

då deras barn kräver ständig tillsyn och omvårdnad. Hur gör de för att 

vidmakthålla sin parrelation under dessa pressade omständigheter? Paren som 

ingår i studien har en likartad situation i det avseendet att de har levt med ett 

flerfunktionsnedsatt barn i minst fem år.  Svaren är därmed möjliga att jämföra. 

 

2. Teoretisk bakgrund 

När ett par får ett barn med en svår funktionsnedsättning drabbar det hela 

familjen. För att ha ett utgångsläge att tolka de intervjusvar som paren lämnat har 

kristeorin relevans. 

Individens och parens tidiga anknytningshistoria har betydelse för hur de klarar av 

och hanterar en kris. Systemteorin ger perspektiv för förståelse hur en stor 

förändring påverkar familjesystemet och dess nätverk.  

 

2.1 Kristeorin  

En kris är en händelse enligt Cullbergs ¨Kris och utveckling¨ (1975). Cullberg menar 

att om man hamnar i en livssituation som inte kan förstås och hanteras med 

tidigare erfarenheter och reaktionssätt uppstår en kris.  Krisen delas upp i fyra 

faser: chock, reaktion, bearbetning och nyorienteringsfas.  

Hindmarchs (2000) modell ¨Rivers of life¨ är en kompletterande modell när 

Cullbergs kristeori inte räcker till för att illustrera den sorg föräldrarna 

återkommande drabbas av under det flerfunktionsnedsatta barnets hela liv.  

 

I en del familjer uppstår en successiv medvetenhet om barnets svårigheter som 

inte är uppenbara från början. Perioden av ovisshet fram till att föräldrarna får 

klarhet om barnets problematik kan vara mycket påfrestande och ibland 

långdragen. Hoppet finns starkt förankrat hos de flesta föräldrar och kan bli till en 

förnekelse trots att skadan kanske är ett faktum. Hoppet har även en fortsatt 

viktig funktion för att klara av livet med ett barn som konstaterats ha 

funktionsnedsättning. Processen har beskrivits av Fyhr i ¨Den förbjudna sorgen¨ 

(1993). Den här studien är dock begränsad till att försöka belysa parrelationen i ett 
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senare skede där barnet redan funnits i familjen en längre tid. Det innebär inte att 

krisen är borta men man har hittat förhållningsätt. En god förberedelse för att 

klara en kris är att ha en trygg anknytning.  

 

2.2 Anknytningsteorin  

Anknytningsteorin är ursprungligen formulerad av engelsmannen Bowlby (f1907-

d1990). I en rapport ¨Maternal care and mental helth¨ (1951) beskriver Bowlby 

riskerna med tidiga separationer, i synnerhet före treårsåldern. Teorin utgår från 

ett psykobiologiskt perspektiv och beskriver barnets tidiga känslomässiga band till 

sin förälder eller dess företrädare. Teorin beskriver hur bland annat separationer 

kan påverka barnets utveckling. Bowlby fann även tre stadier av försämrad 

psykisk hälsa som drabbar barn med bristfällig anknytning. Stadierna är protest, 

förtvivlan och likgiltighet.  

Senare forskning, baserad på Bowlbys teorier, har beskrivit anknytning mellan 

barn och förälder med ett antal mönster. Ainsworth m.fl  (1978)  beskriver dessa 

som tre anknytningsmönster: trygg anknytning otrygg ambivalent, otrygg 

undvikande. Senare lade Ainsworth till ett fjärde mönster, desorganiserad 

anknytning.  

Förälderns omsorgsförmåga beskrivs som källan till barnets utforskande och att 

kunna fungera som en hamn att återvända till när barnet upplever rädsla eller en 

hotfull situation. Anknytningsteorin har därför stor betydelse för hur man kan 

förstå föräldraskapet. En god anknytning skapar bättre förutsättningar att klara av 

svårigheter i livet. Anknytningen kan påverka parrelationen liksom barnets 

utvecklingsmöjligheter. De två formerna av otrygg anknytning hos den ena eller 

båda föräldrarna kan omöjliggöra eller försvåra ett omhändertagande av ett 

behövande barn samtidigt som föräldrarna inte kan eller ha svårt att bli ett stöd 

för varandra.    

 

2.3 Systemteorin  

För att förstå delarna måste man förstå helheten och tvärtom. ¨Helheten är större än 

summan av delarna¨ skriver Forsberg och Wallmark (2013) i boken ¨Nätverksboken¨.  

Både som individ och föräldrapar har man hjälp av att förstå hur de sociala 

nätverken fungerar utanför familjen för att hitta fungerande 

kommunikationsvägar. Det är kanske extra viktigt för föräldrar till 

flerfunktionsnedsatta barn att veta hur skola, fritids och korttidsboende fungerar. 

Systemteorin beskriver samspelet varje människa ingår i. Grunden är att förstå sig 

själv och den situation man befinner sig i. Författarna Forsberg och Wallmark 

(2013) fortsätter och tar upp den modell som Bronfenbrenner (1974-1979) 

utvecklade.  De syftar på den socialekologiska modellen som är ett försök att 

beskriva det sociala nätverkens samspel och ekologi.  
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Här ingår: 

• Mikrosystemet som beskriver individen i centrum och under utveckling och 

hur denne ingår i flera mindre system. 

 

• Metzzosystemet är nästa nivå som kan vara samtal som förs mellan familjen 

skola och fritids 

 

• Exosystemet vilket är ett externt system som individen inte tillhör men 

påverkas av. Exempelvis kan en förälder ha en arbetsgivare som inte kan 

acceptera återkommande frånvaro orsakat av barnets behov. 

• Makrosystemet är ett bredare begrepp som omfattar den övergripande nivån 

i den sociala ekologin kring en människa. Här återfinns våra kulturella 

värderingar inom ex vis religion, lagstiftning och den politiska och 

ekonomiska makten. 

 
I boken ¨Barn och nätverk¨ (2003) betonar Klefbeck och Ogden vikten av nätverk 

och skriver att ¨nätverket är till hjälp genom att det ger känslomässigt stöd, information och 

praktisk hjälp¨ Äktenskapets känslomässiga betydelse har ökat under de senaste 

tjugo åren hävdar Veenhoven enl författarna.  

Paren som ingår i undersökningen har säkert ett större känslomässigt beroende av 

varandra än andra par då de tillsammans bär på ett stort ansvar som en 

utomstående har svårt att förstå. De beskriver att de lärt sig att ta vara på de 

stunder de kan få tillsammans. I den här uppsatsen har parrelationen som nätverk 

den centrala rollen.  

De som utsätts för prövningar måste lära sig att förstå sin situation och vilka de är 

för att skapa mening i livet menar Michael White enligt Johnsen och Torsteinsson 

i sin bok ¨Lärobok i familjeterapi¨ (2015).  

Självförståelse skapas genom de historier vi berättar om oss själva, dvs det 

narrativa. Dessa historier beskriver hur det är att vara en specifik person. Enligt 

ett systemteoretiskt perspektiv skall problem förstås relationellt och inte 

intrapsykiskt.  

Milanoskolan framhåller också att kontexten berör den speciella relation två 

människor har, den situation de befinner sig i, vad som nyligen hänt och den 

historia de delar.  

 

3. Tidigare forskning 

Sökning har gjorts i 

• Google Scholar 
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• Diva 

• Psyc INFO 

 

Sökord 

funktionsnedsättning, flerfunktionsnedsättning, parrelation,  

föräldraskap, föräldrastöd, livsomställning, livskris,  

disability, multidisability, couple relation, parenthood, life crisis  

 

3.1. Empiriska vetenskapliga studier 

Det finns tidigare forskning om hur det är att leva med ett barn med 

funktionsnedsättning. Betydligt mindre finns skrivet om hur parrelationen 

påverkas. Det finns studier som beskriver vad som händer i en familj då ett barn 

föds som avviker från det barn man kanske länge väntat på. I Lundströms 

avhandling ¨Ett barn är oss fött¨ (2007) beskrivs att den normala krisprocessen vid 

sorg inte räcker till för att förklara den känsla det innebär att få ett barn med 

funktionsnedsättning. Det handlar dels om den kris som man drabbas av, men 

också om förmågan att kunna anpassa sig till det förändrade livet. Lundströms 

avhandling är baserad på intervjuer av ett 30-tal föräldrar. Det framkommer bl a 

att föräldrar känt sig bortglömda av den professionella sjukvården då de fött ett 

avvikande barn. Föräldrarna berättar om sin oro, rädsla och om erfarenheten som 

inneburit omvärderingar i livet. 

  

Det finns en studie gjord av Beresford (1994) där han belyser de styrkor/strategier 

som utvecklas för att föräldrarna skall klara av sin situation.  

Riddersporre (2003) beskriver 10 föräldrapars syn på hur det är att bli förälder till 

ett barn med Downs syndrom. Riddersporre tar även upp hur självbilden hos 

föräldrarna påverkas av deras barns funktionsnedsättning genom att även de 

känner sig involverade i omgivningens bedömning.  

Högberg (2009) beskriver parrelationens påverkan av att få ett barn med autism. 

Hon menar att dessa föräldrar ofta har en svårare och mer komplicerad situation 

än de flesta andra föräldrar. Föräldrar till barn med autism mår sämre och har 

större problem i sin parrelation än andra skriver Högberg.   

Holmgren och Norrman (2012) belyser och tolkar föräldrars upplevelser i 

vardagen av att leva med barn med funktionsnedsättningar. Hur har föräldrarna 

anpassat sig till barnens behov?  

En relativt ny uppsats skriven av Carlsson (2015) beskriver behovet av 

psykologiskt stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. 
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4. Frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa och försöka förstå hur parrelationen 

påverkas när det finns ett barn med flerfunktonsnedsättning i familjen. 

Kunskapen kan utgöra grund för hur vården bättre kan anpassa sig till 

föräldrarnas möjligheter att bidra i samarbetet kring det flerfunktionsnedsatta 

barnet.  

 

I undersökningen vill studiens författare försöka få svar på hur fem utvalda par 

har löst sin vardag, hur de valt att fördela arbetsbördorna och samtidigt hålla sin 

kärleksrelation vid liv. Tre frågeställningar formulerades som utgångspunkt för 

arbetet. 

 

• Hur gör paren för att underhålla relationen? 

• Hur påverkar det parrelationen och arbetsfördelningen i hemmet om en 

eller båda heltidsarbetar? 

• Hur skapar paren utrymme för egen/gemensam tid och finns det i så fall 

avlastning? 

 

5. Metod 

 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Fem par i olika åldrar och med geografisk spridning i Stockholm, Uppsala och 

Norrtälje har deltagit i studien. Samtliga är hämtade ur habiliteringens 

klientregister.  Urvalskriteriet är att paren skall leva tillsammans och ha ett 

gemensamt barn med flerfunktionsnedsättning. Barnet skall vid tidpunkten för 

studien vara mellan fem och arton år. Samtliga deltagande par har erfarenhet av 

livssituationen sedan minst fem år.  

För att hitta par som motsvarar urvalskriteriet kontaktades habiliteringspersonal i 

de valda närliggande regionerna.  De informerades om undersökningen och vilka 

familjer som eftersöktes. Därefter var de behjälpliga med en inventering av 

respektive klientregister i sina respektive regioner. Resultatet av inventeringen 

utmynnade i undersökningsgruppen där samtliga fem par motsvarade de 

efterfrågade kriterierna.     

 

5.2. Datainsamlingsmetoder 

Tre huvudfrågor formulerades för att besvaras uppsatsens frågeställningar. De 

fem par som ingick i undersökningen beskrev sina relationer till varandra, 

erfarenheter och upplevelser som föräldrar till ett flerfunktionsnedsatt barn och 

hur de upplever sitt vardagsliv. Under författarens utbildning i familjeterapi 
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underströks värdet av att filma intervjuer. Blickar och tydligt engagemang 

förstärker svaren. Tillgången till både ljud och bild i intervjuerna gav en bra helhet 

då det fanns möjlighet att både höra och se de som intervjuades. Detta 

möjliggjorde ett återskapande av stunden, där intervjuaren utan att vara påverkad 

av sin roll, kunde fokusera på att lyssna och iakttaga helheten. De 

semistrukturerade intervjuerna har därför filmats.  

 En kvalitativ undersökningsmetod valdes då populationen var liten samt att 

intervjufrågorna ger öppna svar som speglar de intervjuades upplevda situation. 

Färdiga frågor och följdfrågor som uppstår i stunden, en halvstrukturerad 

kvalitativ metod enligt Langemar (2008).  

Intervjuerna har varierat mellan 1 - 1,5 timme. Fyra av intervjuerna genomfördes i 

respektive familjs hem och en intervju i habiliteringens lokaler. De färdiga 

frågorna var basen i samtalen då samtliga par svarade på samma frågor. Svaren 

kunde därefter jämföras dem emellan.  

Följdfrågorna blev mer individuella beroende på de svar och berättelser som 

respektive par lämnade på intervjufrågorna. Här gavs tillfälle för var och en att 

mer ingående berätta om sin relation och situation.  

 

5.3. Bearbetningsmetoder 

Genomgång och analys av intervjuerna genomfördes. Alla fem paren fick samma 

grundfrågor men individuella följdfrågor. En tematisk analys genomfördes i 

enlighet med Hayes (2000). Alla intervjuer transkriberades. Textmaterialet lästes 

därefter igenom och nyckelord som belyser frågeställningarna noterades. En 

sammanställning av alla noterade nyckelord i intervjuerna organiserades till ett 

större antal teman. Dessa teman eftersöktes sedan ånyo i samtliga intervjuer. En 

slutgiltig formulering av de fem relevanta teman som kvarstod efter modifieringen 

gjordes. De teman som framkom delades upp efter en tidsaxel. Uppsatsen 

beskriver ett tidsperspektiv från parens relation före barnet till föräldraparens 

situation idag efter att ha levt med sitt barn under minst fem år. De fem teman 

som utkristalliserades utgår från de tre huvudfrågeställningarna. Valet av teman 

bygger på ett försök att skapa en hel bild av parens liv tillsammans från det att de 

träffades fram till dagens situation och hur deras liv påverkats under denna tid. 

Parens svar har fångat den förändring barnets funktionsnedsättningar inneburit 

för respektive par.   

Följdfrågorna är mer en individuell fördjupning av de färdiga frågorna. Vissa 

frågor berörde paren mer eller mindre. Svaren utgör personliga exempel i 

respektive tema och har därför införts som citat i flera fall. Genom att 

intervjuerna filmades finns förutom det verbala mycket information i parens 

kroppsspråk. Författaren gick därför igenom det filmade materialet ett flertal 

gånger. Kroppsspråk understryker samförstånd, trovärdighet och engagemang och 

var till hjälp vid tolkningen.  
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5.4. Genomförande 

 De fem par som habiliteringens inventering resulterade i kontaktades först via 

telefon för att tillfrågas om de hade intresse att deltaga i undersökningen. Alla var 

positiva till att vara med.  

En beskrivning av undersökningen skickades därefter ut till samtliga. I den 

framgick också att deltagarna har rätt att när som helst avbryta sin medverkan i 

undersökningen. En förutsättning för undersökningen var att alla deltagare hade 

lämnat ett skriftligt medgivande till att samtalen filmas. Intervjuerna genomfördes 

med varje föräldrapar, var för sig, med en tidsram om maximalt 1,5 timme vid ett 

tillfälle.  

Fyra av intervjuerna genomfördes i respektive pars hem. Den femte intervjun 

skedde i habiliteringens lokaler då detta passade bäst för detta par. Författaren 

upplevde inte att någon i gruppen var obekväm med att samtalen filmades. 

Samtalen blev snabbt avspända, engagerande, förtroliga och naturliga.  

 

6. Forskningsetiska frågeställningar 

När samtal filmas kan det vara känsligt för en del människor och uppfattas som 

utelämnande. Det är extra angeläget, då urvalet är så begränsat, att ett skriftligt 

samtycke inhämtas från de intervjuade personerna. I detta avtal skall det tydligt 

framgå att deltagarna när som helst kan avbryta sin medverkan och att 

intervjumaterialet skall avidentifieras och samtliga filmade intervjuer raderas då 

studien är klar.  

Undersökningar med relativt få deltagare har också ofta brister. Alltför generella 

tolkningar av utfallet bör därför undvikas.  

Författaren av studien har eftersträvat att följa lagrummet ¨lag om etikprövning av 

forskning som avser människor (2003:460). Alla deltagare har avidentifierats och 

det filmade materialet kommer att förstöras. 

 

7. Resultat 

Uppsatsen är ett försök att förstå hur en parrelation påverkas över tid av att paret 

får ett barn med flerfunktionsnedsättning.  Hur anpassar sig föräldraparen till den 

nya situationen för att bibehålla sin känsla för varandra och för att fortsätta ett så 

rikt gemensamt liv som möjligt?  

Tre huvudfrågeställningar har tidigare presenterats som underlag för 

undersökningen.  

De fem par som ingår i studien har svarat på fastställda intervjufrågor och 

efterföljande frågor i stunden som tillsammans avser att besvara de tre 

huvudfrågorna.  
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Under intervjuerna beskriver paren sin situation med stor öppenhet. De har 

kanske inte tidigare haft tillfälle att samtala på ett liknande sätt, och intervjuerna 

blir därför en möjlighet att reflektera och berätta om både sig själva och sitt barn. 

De flesta i intervjugruppen stannar upp ett ögonblick för att tänka efter hur livet 

ser ut innan de svarar. Det kan upplevas som den tiden inte alltid funnits för dem.  

 

Intervjuerna har lett fram till följande fem teman: 

  

Parens relation innan barnet kom, parrelationen förändras när ett barn föds med 

behov av hjälp dygnet runt, parens strategier för att orka med vardagen, 

samhällets insatser och parens möjligheter till avlastning samt parens ekonomiska 

situation och ansvarsfördelning i hemmet. 

 

7.1 Parens relation innan barnet kom 

För att förstå hur parens relation påverkas avser temat att belysa hur parens liv såg 

ut före det flerfunktionsnedsatta barnet föddes. Alla deltagande par levde skilda 

liv innan barnet kom, men det fanns några likheter som ett rikt socialt liv och att 

alla hade många engagemang utanför hemmet.  

Tre av paren fick många gemensamma år utan barn.  

Ett av paren berättar att de var mycket aktiva och hade många intressen, både 

egna och gemensamma.  

Livet före barnet beskriver ett annat par med följande citat: 

¨Vi levde ett bekymmersfritt och glädjefyllt liv utomlands i många år utan större krav¨  

Det tredje paret hade ett stort idrottsintresse och mannen spelade fotboll och 

tränade även andra. De beskriver sitt tidigare liv med orden: 

¨Vi levde väldigt enkelt och hade mycket tid för varandra¨. 

Ett par hade redan flera barn, när det flerfunktionsnedsatta barnet föddes. De 

beskriver den tidiga livssituationen så här: 

 ¨tidigare hade flera barn under många år pockat på vår uppmärksamhet och relationen hade 

med åren därför blivit vardagspraktisk¨.   

Ett par hann inte få så mycket egen tid tillsammans innan barnet föddes. De var i 

början av sin kärleksrelation när de blev gravida. De uttrycker situationen som att: 

 ¨Vi var nykära när vår dotter föddes. Vi fick snabbspola relationen för att ställa om till en 

helt ny situation¨.  
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7.2 Parrelationen förändras när ett barn föds med behov av hjälp dygnet 

runt 

Temat avser att skapa förståelse för den förändringsprocess paren går igenom. 

Alla fem paren framhåller att öppenhet och rak kommunikation samt respekt för 

varandra är det viktigaste i en relation. Detta gäller i synnerhet när man har ett 

barn som kräver mycket stöd. Planering är a och o. ¨utan rutiner skulle vi aldrig klara 

oss¨ säger ett par. Det finns inte någon tid för osämja framhåller alla på olika sätt. 

Gemensamt för de fem paren är också att de säger sig känna både en påtaglig 

närhet och ett stort förtroende för varandra. Ett par menar att: 

¨Vi har utvecklat en nära relation som säkert inte skulle ha uppnåtts utan att ha en viktig 

gemensam uppgift att dela. Vår dotter har gett oss den närheten. Vi har blivit mer 

sammansvetsade genom att vi bestämt oss för att lösa situationen även om det inte alltid är lätt¨.  

Fyra av paren anser att de nu måste anpassa sig till att hela livet styrs av barnens 

välmående och att relationen måste komma sist. Det innebär dock inte att de 

försummar relationen. Paren framhåller vikten av en levande relation och att den 

ständigt måste underhållas. Då man har ett barn med så stora svårigheter dräneras 

föräldrarna på en stor del av sin ork. Därför är näring genom uppmärksamhet 

från den andra parten extra viktig. ¨Glädjen sitter i det oplanerade¨ framhåller ett av 

paren.  Det framgår av intervjuerna att den synen är återkommande.  

Det femte paret tänker lite annorlunda och anser inte att barnet alltid kommer 

först, vilket de uttrycker som: 

 ¨Om vi mår bra mår barnen bra. När vårt barn föddes vändes allt upp och ner för oss då vi 

fick otydliga och hårda besked av läkarna. Detta har påverkat oss som individer. Vi bestämde 

oss därför tidigt för att satsa på våra respektive karriärer och inte låta oss bromsas av 

funktionsnedsättningen. Vi känner att det finns utrymme för både relationen och karriär. Vi 

upplever att livet kan vara bra även om man har ett barn som inte följer en normalkurva. 

Funktionsnedsättningen får inte ta över, utan livet måste levas så normalt som möjligt. Vi 

satsar på det som vi tror är bra för relationen. Det är de små spontana gesterna i vardagen som 

har stor betydelse. Vi träffades som väldigt unga och hade en bra och tajt relation tidigt.  Då en 

av våra föräldrar dog orsakade det en stor sorg som vi gemensamt fick hantera. Vi hade därför 

en sorts krisberedskap redan innan barnet föddes¨.                                             

Relationen är viktig att vårda och ge ständig näring framhåller båda. Paret fick 

tidigt kontakt med en familjeterapeut i sin hemkommun berättar de. Terapeuten 

hjälpte dem att hantera den uppkomna livskrisen och blev ett viktigt stöd för dem 

att komma vidare.  

Några par har försökt anpassa sina arbetstider för att försöka leva så normalt som 

möjligt. Alla deltagande par framhåller att de gemensamma ansträngningarna, 

sedan barnet kom, fört dem närmre varandra. Paren försöker också odla 
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gemensamma intressen som kan förena och hålla ihop dem även när barnen inte 

tar all deras uppmärksamhet.  

 

Alla i undersökningsgruppen säger att samarbete är livsnödvändigt och att alltid 

hjälpas åt med allt. Då tiden ofta är knapp så måste man hitta glädjen i det 

oplanerade. Relationerna tycks genomgående ha stärkts hos de fem paren genom 

det gemensamma ansvar som barnet kräver. Det måste finnas en långsiktig syn på 

relationen säger flera i intervjugruppen.  

 

Paret som endast haft en kort relation innan barnet föddes säger  

 

¨konsekvenserna vid förlossningen satte allt på sin spets men förde oss närmare varandra och 

fick oss att bestämma att vi skall klara av svårigheterna tillsammans¨.  

 

Ett par uttrycker sig mer direkt om situationen då barnet föddes  

 

¨Det blev en stor kris vid förlossningen då barnet hade en allvarlig hjärnblödning och familjen 

måste samlas för ett nöddop. De framhåller att relationen blev starkare av krisen och att 

gemensamt lösa de behov det nya barnet medförde¨. 

 

Gemensamt för paren är att bestämma sig för vad som är viktigt i livet och leva 

efter det. I alla situationer måste man snabbt hitta en samsyn.  

 

¨Det finns ett gemensamt projekt som måste tas omhand¨ uttrycker ett av paren. 

 

En kommentar som understryker tyngden av det gemensamma projektet kommer 

spontant från en av deltagarna: 

 

¨Det är inte svårt att ha det bra på semestern men en tisdag i november sätts relationen på 

prov¨. 

 

Sammantaget berättar paren att deras relation blivit starkare sedan barnet kom. 

Relationerna framstår som jämlika och paren anser att de funnit det som är viktigt 

i livet och lärt sig skala bort det oviktiga. 

Tre av paren har fått ett eller flera barn efter det flerfunktionsnedsatta barnet. 

 

7.3 Parens strategier för att orka med vardagen 

 
Temat avser att beskriva hur paren över tid hittat energi trots de ständigt 

närvarande krav det innebär att ha ett barn med stora svårigheter?   

 

Två av familjerna är intresserade av inredning och ser förändring i hemmet som 

en gemensam aktivitet. Ett av dessa par formulerar sin strategi som: 
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 Vi håller våra bråk på en rimlig nivå och låter det aldrig eskalera. Vi pratar om allt som 

händer i vardagen och alla beslut tar vi gemensamt. Vår ventil är att exempelvis bygga ett 

uterum eller en swimmingpool. Vi mår bäst när vi får göra saker tillsammans som gärna kan 

vara förbättringar i hemmet. Det är en mental avslappning att exempelvis få göra om ett rum 

eller bygga ny altan¨. 

 

I studien blir det allt mer tydligt att familjerna trots stora belastningar väljer att se 

framåt och har hittat gemensamma stunder för att klara av vardagslivet.  

 

Ett par menar att: 

 

 ¨Man får inte glömma bort att leva utan man skall ta vara på dygnets alla timmar och det som 

är trevligt kan ske på dagarna istället för på kvällstid. Man får klippa och klistra för att 

vardagen skall fungera¨.  

 

Ett annat par framhåller: 

 

¨Det är viktigt att leva i nuet. Tänk på framtiden och ta vara på det vi har idag. Man måste 

hitta stunder för sig själva för att underhålla relationen¨.  

 

Tre föräldrapar säger att de har lagt om sina arbetstider för att klara av barnets 

behov, men också för att få mer gemensam tid. De anser att det är viktigt att se 

möjligheterna i den totala vakna tiden man har. Ett par berättar: 

 

 ¨Vi har anpassat våra arbetstider för att möjliggöra fria förmiddagar. Man kan göra roligheter 

som att titta på film och äta godis även om det är mitt på dagen¨.  

 

De beskriver också hur viktigt det är att ha fasta rutiner så att allt blir gjort som 

måste göras. Barnen skall om möjligt delta i vardagsaktiviteterna men på sina 

villkor. Ett par ser att drivkraften ligger i att inte låta sig hindras av svårigheter. 

  

¨Karriären skall ske fullt ut och vi måste undvika att bli bittra och tycka synd om oss själva. 

Vi viker inte ner oss för funktionsnedsättningen. Vi får den att bli mindre genom att förstora 

upp allt annat¨.  

 

Gemensamt för alla par är att ta vara på stunder i vardagen och göra något för 

varandra och tillsammans. Att ge den andra ¨en kopp kärlekskaffe¨, istället för att 

boka rum och åka bort en helg kan vara det som krävs och kanske är det som är 

möjligt. Alla försöker ta vara på livets möjligheter och vet att det finns 

begränsningar.  
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Ett intresse som flera har är matlagning. De lagar ofta maten tillsammans och 

bjuder gärna in vänner när tiden medger vilket ger energi, egen tid och avkoppling 

menar de. 

 

Ett av paren har flera barn i olika åldrar.  

¨Vi har köpt en husbil för att möjliggöra optimal frihet. Det är vårt sätt att uppleva saker 

tillsammans hela familjen¨. 

De vill inte bli instängda i sitt boende utan åka runt i Sverige under lediga perioder 

lägger de till. 

7.4 Samhällets insatser och parens möjligheter till avlastning  

Trots att varje dag innehåller en stor del av påfrestningar har alla paren valt att ha 

barnen hemma så mycket som det går. Flera har assistans och beskriver det som 

en nödvändighet i vardagen. Det blir omöjligt/ogörligt utan att få denna hjälp 

från samhället. Ett par uttrycker sin oro med orden: 

 ¨Assistansen är en betongklump och därför undviker vi att ha kontakt med 

försäkringskassan¨.  

Tre par säger att de vid några tillfällen haft avlastning via korttidshem. De 

upplevde att det fungerade dåligt då de bland annat inte kunde påverka tiderna. 

Ett par uttrycker detta som: 

¨Korttidshem är inte individanpassat. Det var också svårt för barnet att anpassa sig och trivas i 

den miljön¨.  

Alla fem paren har någon i sin närhet som i begränsad omfattning kan ta hand om 

barnet. Fyra par har assistans för sitt barn. Föräldrarna fungerar också själva som 

assistenter.  

Flera par nämner oro inför nya beslut gällande assistans samt risken för 

neddragningar av alla samhällsresurser som påverkar dem. Paren säger att de lever 

med en rädsla att tvingas lämna bort sitt barn om samhällsstödet försämras eller 

helt försvinner. Ett par framhåller svårigheterna med att vara hemma för vård av 

barn.  

¨När man ofta tvingas vara hemma för att ta hand om sitt barn måste man ha en förstående 

arbetsgivare och möjligheterna att byta arbetsplats begränsas¨. 
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7.5 Parens ekonomiska situation och ansvarsfördelning i hemmet  

Temat vill belysa att ekonomi och ansvarsfördelning i hemmet inte har en 

avgörande betydelse för paren. I nuläget anser ingen av de fem paren att de har 

påtagliga ekonomiska svårigheter. De får ihop vardagen. Ett par framhåller dock 

de utökade kostnaderna:  

¨Det är inte billigt att ha ett barn med funktionsnedsättning. Det krävs bland annat en 

specialanpassning av bil, färdtjänst med mera¨. 

 Det är alltid svårt att dra säkerställda slutsatser från en så liten population som 

fem par. Det finns många föräldrar i liknande situationer som har en betydligt 

svårare ekonomisk situation än de deltagande paren. Dock säger flera i vår 

urvalsgrupp att en indragning eller begränsning av assistansen skulle slå hårt mot 

både deras ekonomi och möjligheter att ta hand om sitt barn.  

När det gäller jämställdhet framstår paren som mycket mer jämställda än par i 

gemen. Genomgående har de inga direkta ansvarsfördelningar utan båda gör allt.  

 

8. Diskussion 

8.1  Metoddiskussion   

Metodvalet har varit relevant för att få svar på uppsatsens frågeställningar. Då 

undersökningsgruppen endast utgörs av fem par som beskriver subjektiva 

upplevelser om sina liv är en kvalitativ metod applicerbar. Semistrukturerade 

intervjuer kompletterade med frågor i stunden har givit en god bild av parens 

situation. Då par i den efterfrågade gruppen visat sig vara så få har inte 

pilotintervjuer varit möjliga då det hade begränsat antalet deltagare ytterligare. 

Valet att filma intervjuerna är baserad på att ingenting skall gå förlorat av den 

unika interaktiva process som uppstår i varje intervju. Möjlighet till ett obegränsat 

antal visningar ger ofta ny information som tidigare förbisetts.  Upprepad visning 

av intervjuerna har utöver det verbala gett övrig information genom att observera 

kroppsspråk som mimik, ögonkontakt, parens samspel, nyfikenhet och intresse. 

Kroppsspråk kan bland annat visa om någon är avvaktande eller besvärad av en 

fråga eller kanske vill ge ett svar som motsvarar intervjuarens förväntningar. 

Möjligheten att gå tillbaka och se filmerna flera gånger har därför varit värdefull.  

Ganska tidigt i processen blev förförståelsen kring parens livssituation 

omvärderad vilket gav nyfikenheten större utrymme. Intervjuguiden har en 

begränsning på grund av författarens förförståelse. Vissa frågor visade sig vara av 

mindre betydelse för paren och följdfrågorna blev därför mer betydelsefulla för att 

belysa frågeställningarna. Det är viktigt att gå in i en intervju med öppenhet, 

nyfikenhet och lyhördhet trots en annan förförståelse initialt. Alla samtal och 

frågor har oavsett förförståelse skett med uppsatsens frågeställningar som 
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utgångspunkt. Vid formulerandet av intervjuguiden konsulterades en erfaren 

kollega och frågorna har tagits fram ur en gemensam klinisk erfarenhet. Vid en 

upprepning av undersökningen ställs krav på kunskap och erfarenhet hos 

intervjuaren för att formulera adekvata följdfrågor. De fem deltagande paren har 

en spridning i åldrar, ekonomisk situation och hemvist samtidigt som de har 

liknande livsvillkor genom att samtliga par har ett flerfunktionsnedsatt barn som 

behöver ständigt stöd. Alla lever med en pressad vardagssituation.  

Fem par är en liten population men gruppen är ändå så pass unik att slutsatser kan 

dras.   

 

8.2  Resultatdiskussion  
Målsättningen med studien var att förstå och undersöka hur parrelationen 

påverkats över tid mellan sammanboende par som fått ett flerfunktionsnedsatt 

barn. Uppstår ett annorlunda och nytt mönster mellan föräldrarna? Kan man se 

skillnader avseende jämlikhet, ansvar, respekt och synen på varandra? Vad kan 

samhället bidra med? 

Författaren har i sitt yrke erfarit att företrädare för kommun och landsting sällan 

har fokus på föräldrarnas situation i dessa familjer. Barnet får den överskuggande 

rollen i möten med vården och myndigheter. En större förståelse och kunskap om 

föräldrarnas situation bidrar till ett bättre samarbete mellan familj och samhälle. 

Inom habiliteringen är kanske detta extra viktigt då man tillsammans med 

föräldrarna ska utforma stöd och träning av barnet.  

 

Undersökningen bygger på svar från fem par. Alla har ett flerfunktionsnedsatt 

barn mellan 5 och 18 år. Samtliga bor i Stockholms närhet. De har olika 

bakgrund, utbildning och ekonomisk situation. Deltagarna i undersökningen har 

en åldersspridning mellan 35 och 65 år.  

 

Med stor sannolikhet skulle utfallet av undersökningen bli annorlunda om en 

ensamstående förälder med ett flerfunktionsnedsatt barn intervjuats. Det är också 

rimligt att anta att det finns många par med flerfunktonsnedsatt barn som inte har 

samma grundsyn som de fem paren.  De deltagande paren framstår dock som 

representativa för gruppen sammanboende par med flerfunktionsnedsatt barn då 

de oberoende av varandra lämnat liknande svar på undersökningens frågor.  

Svaren från deltagarna kan tolkas som att par som gått igenom krisen med att få 

ett annorlunda barn funnit liknande vägar att gå vidare. De måste stötta varandra 

och samarbeta fullt ut om det skall fungera. Att ständigt arbeta med att bygga upp 

och stärka sin relation är ofta avgörande för att orka och hitta glädje i vardagen. 

Att ta detta stora ansvar tillsammans under så många år innebär sannolikt att dessa 

sammanboende par är relativt få. Många par har säkert inte lyckats med arbetet att 
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hålla ihop relationerna. Det kan vara en förklaring till att det inte är så många 

sammanlevande par med flerfunktionsnedsatt barn inom habiliteringen.  

Man kan spekulera om varför vissa par har klarat av att hitta former för ett 

fungerande liv trots svåra villkor. En god anknytning hos var och en av parterna 

är säkert en av förutsättningarna. I intervjuerna med paren har ¨ömsesidig 

lyhördhet¨ återkommit. Paren framhåller vikten av att förstå varandras behov 

samt att hitta gemensamma strategier som fungerar för båda.  

 

Resultatet av undersökningen blev aningen förvånande. Det fanns förväntningar i 

förförståelsen som pekade åt en mer problemtyngd grupp par utan egentliga 

möjligheter att leva ¨vanliga¨ liv. En mer positiv bild framkom under intervjuerna. 

Några av intervjufrågorna var formulerade med förförståelsen som utgångspunkt. 

De visade sig mindre intressanta då paren berättade om sin verklighet. Alla par 

hade olika sätt att skapa och frigöra tid, om än korta stunder, för att ge 

relationerna näring. Fördelning av arbetsuppgifter var inte ett problem utan det 

var en självklarhet att båda bidrog i lika hög grad. Det har varit värdefullt att få 

insyn i dessa familjers vardag. Förståelsen för berörda föräldrapars villkor på ett 

djupare plan är en viktig del av resultatet.  

Att få ett barn med flerfunktionsnedsättning medför att man måste mogna 

snabbare och ändra på mycket i sitt liv. Paren har, var och en, i intervjuerna 

framhållit vad de anser är viktigt i livet och att det som är oviktigt måste läggas åt 

sidan. Respekt för varandra och att se den andra genomsyrar relationerna vilket 

skapat starka band.  

 

Teorierna bakom resultattolkningen 

Enligt kristeorin uppstår kaos när något traumatiskt inträffar som vänder upp och 

ner på tillvaron. Paren i studien berättar om den turbulenta tid som uppkom då de 

fått kännedom om barnets skador. Lundström (2007) skriver att Cullbergs 

klassiska kristeori inte räcker som förklaringsmodell utan behöver kompletteras. 

Hon hänvisar till en modell som kallas ¨Rivers of Life¨ skapad av Hindmarchs 

(2000). Modellen vill illustrera att sorgen kommer och går under barnets uppväxt.  

Som förälder lever man under många år tillsammans med sitt barn och påminns 

ständigt om de svårigheter som finns. Krisen kan därför sägas vara ständigt 

närvarande fast i olika grad. Teorin bekräftas av paren i intervjuerna där flera 

berättar att vissa stadier i barnens liv väcker starka känslor som är jämförbara med 

de tidiga känslor de haft gentemot barnet. 

Anknytningsteorin är en teori som kan användas för att förstå individens förmåga 

att bringa ordning i kaoset och hitta strukturer. En god anknytning ger en bättre 

förberedelse för att hantera svåra situationer. Man kan med visst fog anta att de 

flesta av de individer som ingår i undersökningsgruppen har fått en god 
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anknytning under tidiga år vilket hjälpt dem att hålla ihop relationen. Den inre 

tryggheten har hjälpt dem i hanteringen av den traumatiska och oförberedda 

situation de drabbats av då barnet fått så stora svårigheter. Man får inte bli 

paralyserad utan snabbt acceptera och hitta former för att komma vidare med den 

situation man nu befinner sig i. Det ställs stora krav på föräldrarna och ett gott 

samarbete dem emellan för att lyckas.  

Systemteorin är en teori som bland annat beskriver individens interaktion i 

samhället och hur man kan hitta vägar till hjälp och förståelse. I de flesta familjer 

finns det i samhället färdiga vägar att välja när barnen skall börja i förskola eller 

skola. När ett barn har behov av omfattande individuellt stöd innebär det däremot 

mycket arbete och engagemang från föräldrarna för att hitta godtagbara lösningar. 

Dessa svårigheter har tydligt framkommit i intervjuerna.  

 De frågeställningar som utgör grunden för uppsatsen har blivit besvarade. 

Utfallet blev något annorlunda än det förväntade som tidigare nämnts.  

Paren har beskrivit hur de underhåller sina relationer genom gemensamma 

aktiviteter.  Några väljer att göra resor för att få nya upplevelser tillsammans. 

Andra bygger gärna om och förändrar i hemmet, alla frigör tid för att träffa 

vänner, flera lagar mat tillsammans och några tränar regelbundet. Som en 

sammanfattning har alla hittat sätt att vara med varandra. Dessutom får var och 

en utrymme för egen tid även om detta kan ske i begränsad omfattning.  Grunden 

för en god relation är respekt, tilltro till varandra och en god kommunikation 

framhåller paren. Frågan om arbetsfördelning i hemmet fick ett tydligt svar av 

samtliga. Båda gör allt men ibland tar den som är bäst lämpad tag i vissa uppgifter. 

Jämlikhet är den röda tråden i svaren från de fem paren. 

Samtliga par svarar att de ¨skapar¨ tid, både gemensam och egen, även om det ofta 

blir korta stunder. Tid finns egentligen inte i vanlig bemärkelse framhåller de flesta 

av paren. Däremot kan tid frigöras genom god planering och genom att vara 

spontan och fånga upp och ta vara på de små ögonblick som uppstår i vardagen. 

Här hade paren lite olika strategier men alla lyckades hitta sina ¨tidsluckor¨ för 

återhämtning och gemenskap. Det krävs en god planering av arbetet i hemmet. 

Arbetslivet påverkas också då arbetstider måste förhandlas om för att det skall 

fungera vilket kräver en förstående arbetsgivare.  

När det gäller konsekvenser av heltidsarbete är det endast ett par där båda 

heltidsarbetar. De har assistanstimmar dygnet runt. Heltidsarbetet har inte 

påverkat deras intervjusvar jämfört med övriga i undersökningsgruppen. 

Gemensamt för paren är att avlastning från nära anhöriga finns i begränsad 

omfattning. Korttidshem används endast av ett par och i övrigt nyttjas den 

assistans som beviljats var och en. 

 



18 

 

 
 
 
 
 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

I uppsatsen har flera nya intressanta erfarenheter framkommit. Det kanske mest 

intressanta är att paren visat en så positiv livsinställning trots att de lever med de 

svårigheter det innebär att ha ett flerfunktionsnedsatt barn. De har lärt sig att ta 

vara på de korta goda ögonblicken.  

Vad kan man lära av par som lever i meningsfulla relationer trots belastningen 

med ett funktionsnedsatt barn? En undersökning av berörda pars erfarenheter kan 

även utökas till att omfatta par som har barn med mer begränsade former av 

funktionsnedsättningar. Då populationen därmed blir större kan en kvantitativ 

undersökning genomföras. Ett väl genomtänkt frågeformulär kan ge svar på hur 

parens strategier och samarbete påverkat deras livsinställning.   

Vilka prioriteringar måste göras för att ett par med ett flerfunktionsnedsatt barn 

skall få ett fungerande liv? Då antalet par inom habiliteringen visat sig vara litet 

bör en kvalitativ undersökning väljas. I den här uppsatsen finns en del svar på de 

deltagande parens prioriteringar. En utökad fördjupning från andra regioner, med 

fokus på prioriteringar, kan ge ett mer uttömmande resultat.   

Hur kan samhället anpassa sina insatser för att bäst underlätta för familjer med 

flerfunktionsnedsatta barn?  

Forskningen bör ske på nationell nivå. En kvantitativ undersökning med 

frågeformulär kan väljas där representanter för kommuner och regioner utgör 

målgrupp. Frågor bör beröra hjälpinsatser i form av avlastning och även 

ekonomiska insatser. Resultatet kan utgöra grund för nationella riktlinjer. Det är 

samtidigt av intresse att ta reda på vad föräldrar till funktionsnedsatta barn anser 

att de skulle bli mest hjälpta av. Först då framkommer en hel bild. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Par nr 1, 2, 3, 4, 5 

Kvinna, ålder:..…… yrke……………..(frivillig uppgift) 

Man,     ålder:……...yrke……………..(frivillig uppgift) 

 

Beskriv er familj, antal barn mm 

 

Hur länge har ni levt tillsammans som par? 

 

Hur lång tid av er tid tillsammans var utan barn? 

 

Hur upplevde ni relationen innan barnen kom? 

 

Hur ser relationen ut idag? Vad har förändrats? 

 

Vad anser ni är viktigast för att en relation skall fungera?  

 

Beskriv ert barn med funktionsnedsättning och dennes behov av stöd. 

 

Hur uppfattar ni att föräldraskapet med ett barn med funktionsnedsättning har 

påverkat parrelationen och vardagslivet? 

 

Gör ni något aktivt tillsammans för att underhålla relationen och i så fall vad? 
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Hur ofta, ungefär, kan ni avsätta tid till gemensamma aktiviteter, finns en plan så 

det blir av? 

 

Har ni avsatt tid för egna aktiviteter och att träffa personliga vänner? 

 

Arbetar ni båda två? Hur ser er situation ut? 

 

Hur får ni ihop er vardagsekonomi?  

• Är ekonomin en stressfaktor för er? 

• Är ekonomi en återkommande diskussion?  

• Upplever ni att ni inte kan erbjuda barnen eller er själva det ni tycker att 

andra har pga ekonomin? 

• Hur ser det ekonomiska stödet ut från samhället?  

• Annat  

 

Hur fördelar ni arbetet i hemmet? Påverkar fördelningen er relation? 

 

Vem sköter hushållssysslor såsom  

• tvätt, städning, disk mm,  

• matlagning,  

• barnets omvårdnad  

• ev ta hand om andra barn i fam,  

• allt görs gemensamt utan motsättningar 

• ojämlikt? 

 

 

Har ni hjälp med avlastning från samhället och eller finns hjälp från närstående? 

• Hur mycket tid får ni från samhället i så fall? 

• Har det förändrats? 

• Vad består hjälpen av? 

• Har ni släktingar och vänner i er närhet som kan hoppa in när det behövs? 
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Bilaga 2 

      

Namn adress    2018-01- 

 

Inbjudan till deltagande  

Jag kommer att genomföra ett forskningsarbete inom ramen för min 

familjeterapiutbildning. Utbildningen leder till psykoterapeutexamen. Genom mitt arbete 

har jag sedan många år haft insyn i den krävande livssituation det innebär att ha ett barn 

med funktionsnedsättningar. Syftet med min rapport/arbete är att skapa förståelse för 

hur föräldrars parrelationer påverkas när man får ett barn med flerfunktionsnedsättning. 

Jag söker nu 5 par som har barn med flerfunktionsnedsättning och ni tillhör ett av paren 

som får frågan att deltaga i intervjuundersökningen som studien grundar sig på. Jag 

hoppas att ni kommer att tycka att det samtidigt kan vara värdefullt och intressant att få 

tillfälle att fokusera på det som är bra, dåligt och svårt i vardagen. Alla par har ju en 

liknande situation och jag hoppas att få del av hur ni alla löst vardagen. Tanken är att ni 

också senare skall få del av den färdiga rapporten.  

Det material som samlas in av mig kommer att bestå av inspelade samtal som filmas. 

Ryggraden utgörs av några färdiga intervjufrågor som ställs till er alla och sedan spontana 

följdfrågor styrda av de enskilda samtalen. Varje par intervjuas var för sig. Allt filmat 

material kommer att raderas efter färdigställd rapport. Inga namn kommer att redovisas 

och målsättningen är att redovisa resultat i så generella ordalag som möjligt. Tidsåtgång 

beräknas till ca 1-1,5 timme per par, och det är endast ett intervjutillfälle. Intervjuerna 

kommer att ske under perioden mars-april 2018.  

Jag hoppas att ni alla vill vara med i forskningsarbetet och att ni accepterar att samtalen 

filmas. Jag vill därför inhämta ert skriftliga godkännande på bifogad blankett innan vi kan 

säkerställa samtligas deltagande. Det är viktigt att tillägga att ni kan när som helst avsluta 

ert deltagande. 

- 

Jag ser fram emot ert svar  

Med vänliga hälsningar 

 

 

Rigmor Lindahl Wihlke 
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Godkännande 

Härmed bekräftar vi vårt deltagande i ett forskningsarbete som utförs 

av kurator Rigmor Lindahl Wihlke, verksam inom tiohundra.  

Forskningsarbetet är en del av Rigmors familjeterapiutbildning på 

ESH i Stockholm. Rapporten syftar till att få en förståelse för hur 

föräldrarelationen påverkas av att få ett barn med 

flerfunktionsnedsättning.  Vi har tagit del av syftet med rapporten och 

vi godkänner att samtalet filmas 

Norrtälje 2018- 
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 ……………………………………………….. 
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