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Forord 

Den har boken har tillkommit som ett resultat av den forskarut
bildning i handikappvetenskap som jag paborjade 1996 yid 
Linkopings universitet. Den tog sin borjan inom Centrum for 
handika ppvetenska p (CHV) vilket under tiden har overga tt till 
att vara Institutet for handikappvetenskap (IHV) yid Linkopings 
och Orebro universitet. Att vara doktorand yid CHV/IHV har 
hela tiden inneburit dubbla tillhorigheter. Vardagen har till allra 
storsta delen tillbringats inom vaggar for Institutionen for Tema 
i Linkoping. 

Som manga fore mig vittnat om ar bade att ga en forskarut
bildning och att skriva en avhandling lite som att gora en upp
tacktsresa. Det finns en mangd manniskor som pa olika satt bi
dragit till hur denna resa har gestaltat sig och vilka vagar den 
tagit. Jag vill har ta chansen att tack a bade dem som varit vagle
dare och mojliggorare och de som hela eller delar av tiden varit 
mina reskamrater. 

Forst av allt vill jag vill borja med att tacka nagra speciellt 
viktiga personer - utan er hade det inte blivit nagon bok. Tack 
alIa ni familjer som slappte in mig i era hem och delade era tan
kar och erfarenheter med mig! Ni om nagra ar de som ar mojlig
gorare. Jag hoppas att jag lyckats fa fram era roster och det ni 
tyckte var viktigt och inte missbrukat ert fortroende. Aven ni 
som hjalpt till att formedla kontakter med familjerna ar varda 
stort tack! 

Den som mer an nagon annan varit vagledare och mojliggor
are ar professor Bengt Erik Eriksson, som generost och med
manskligt del at med sig av kunskap och hantverkskicklighet 
inom forskandets och skrivandets konst. Det jag varit mest im-
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ponerad av och tacksam for ar all den tid du tagit dig for att lasa 
och kommentera! Och tack for din osvikliga forll<lga att se fier 
mojligheter an problem i mina inte alltid sa genomtankta ideer. 
Du har varit bade guide och medresenar och jag hade inte vel at 
gora den har resan utan dig. 

En stark kansla fran avhandlingsskrivandet ar att det ar ett 
ensamt arbete. Men nar det ar dags att tanka over vilka mannis
kor som funnits omkring och som jag vill tacka just for att de 
funnits dar ar det ganska manga: Forst de doktorander som an
togs yid samma tillfalle: Anette Kjellberg, Stefan Gustafson, 
Carin Fredriksson, Ann-Katrin Dahlgren Bjorklund, Marie 
Jansson, Ulf Andersson och Weronica Fremenius. 

Tack till Professor Jerker Ronnberg, FD Lotta Holme och 
professor Bjorn Lyxell, som alla ar eller har varit viktiga for att 
CHV skulle vara nagot mer an en samling doktorander. Den l:e 
februari 2001 kom de efterlangtade "nya doktoranderna" - sa 
var vi plotsligt ett institut och riktigt manga. Jag ska inte riikna 
upp er alla tjugo utan vill bara uttrycka min gladje over att det nu 
for tiden finns an storre mojligheter till intressanta seminarier och 
samtal. 

Professor Anders Gustavsson vill jag rikta ett speciellt tack 
till. Anders var vikarierande professor hos oss under en period: 
klok, lyhord och genomsympatisk - med en sarskild talang for 
natverksbygge. Tack for konstruktiva, uppmuntrande kom
mentarer pa texten bade i samband med 60%-seminariet och 
yid andra tillfallen! Tack for att du tog mig med pa min forsta 
NNDR-konferens och for du under blast kontakter med kloka 
och generosa forskare inom handikappomradet som till exem
pel Rannveig Traustad6ttir! 

En tacksam tanke till de som under slutfasen haft vanligheten 
att lasa arbetet och kommentera for att fora det framat. Ett sar
skilt stort tack till professor Sonja Olin Lauritzen som nitiskt 
och kritiskt last och konstruktivt kommenterat i samband med 
slutseminariet! Aven FD Gunilla Tegnern, FD Ragnar Furenhed 
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och professor Berth Danermark har bidragit med konstruktiva 
synpunkter - tack alla ni. 

Inte i vardagen niirvarande, men viktiga for genomforandet, 
iir SFR som bidragit med finansiering till projektet. Norrbacka
Eugeniastiftelsen har bidragit med ekonomiska forutsiittningar 
for att intervjuerna skulle kunna skrivas ut. Katharina Agemalm 
iir den som sag till att huvuddelen av intervjuerna blev ut
skrivna. Niir pengarna tog slut och det iinda fanns intervjuer 
kvar stiillde Ulla Carlberg upp som en verklig riiddare i noden! 

Att det till sist blev en bok mojliggjordes av Christina Brage 
som hjiilpte till att hantera notapparat och besviirliga referenser 
- och hindrade mig fran att uppfinna ett helt nytt referenssys
tern. Ake Sundqvist och Sven-Erik Samuelsson har tamjt datorn 
nar den trilskats. Monika Thornell har satt boken i dess slutgil
tiga form och iiven bidragit till att framsidan blev sa fin. 

Ibland iir det viildigt roligt att skriva och vissa dagar iir det 
mest vanda. Det iir bra att det finns andra som delar de erfaren
heterna och forstar bade kiinslomassiga uppgangar och fall: UI
rika Torell, Maria Arvidsson, Birgitta Plymoth, Anita Anders
son, Maria Simonsson, Marlene Ockander och alIa andra inom 
och utom Tema:s viiggar som (orstatt. Till de forsraende hor 
aven de som jag delat nagon sorts "liirargiirning" med: Ann
Sofie Bergeling, Maria Gustavsson och Anne Goransson. 

Eftersom IHV ar ett institut i "forskingring" vill jag helst inte 
tiinka pa hur roliga fikarasterna hade kunnat vara om inte kor
ridoren utanfor varit full av viinliga sjiilar: Tack alIa ni i kansli
korridoren for trevliga, stimulerande, provocerande och gemyt
liga samtal over kaffekoppen! 

Sliikt och viinner i Atvidaberg, Rimforsa, Linkoping, Viin
ersborg och Malmo - tack alIa for att ni funnits till for hela var 
familj. Kanske vi kan borja umgas igen - det ser jag fram emot! 
Viinskapen med mina biista och iildsta viinner, Annika Rehn och 
Charlotte Paggetti, har fatt nya dimensioner tack vare avhand
lingsarbetet. I ena fallet har viinskapen fordjupats med tankar, 
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erfarenheter och funderingar kring funktionshinder. I andra fal
let har vi delat erfarenheten att skriva avhandling. 

Min man, Johan Holmstrom, ar familjens egentlige resenar. 
Han har rest ovanligt lite under de senaste :hen. Tack for att du 
hallit vart hem pa ratt kol och vantat pa att jag "bara ska skriva 
klart forst"! 

Det ar vanligt i forord att de allra, allra viktigaste personerna 
sparas till sist. Det har ar en bok om foraldraskap och darfor har 
de har tre personerna en sarskild betydelse i det har samman
hanget. De som lart mig mest om vad foraldraskap innebar ar 
forstas ni: Jonah, Isa och Myra. Tack alskade ungar for att ni 
finns ... 

Ibland tillagnas bocker personer som inte langre finns bland oss 
- sa ocksa denna som tillagnas min mamma och pappa, Birgit 
och Bertil Gustavsson. Aven de har pa ett viktig satt bidragit till 
min forstaelse av foraldraskap. 

Linkoping, med blommande korsbarstrad utanfor fonstret, 2002. 

Marie 
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KAPITEL 1 

Att studera familjer 
och funktionshinder 

INLEDNING 

Den har boken handlar om vuxna manniskor med funktions
nedsattning eller kronisk sjukdom som valt att bli foraldrar. 
Ovriga huvudpersoner ar barn och eventuella partners - deras 
familjer kort och gott. 

De foraldrar med funktionsnedsattning eller kronisk sjuk
dom som forekommer i den har studien har haft sin skada eller 
sjukdom innan de fick atminstone ett av sina barn. Hur familjen 
reagerar pa den forandring som sker nar en foralder drabbas av 
sjukdom ell er skada ar naturligtvis ett viktigt omrade, men som 
bara i forbifarten kommer att beroras har. Fokus ligger istallet 
pa det faktum att personerna vet om sin skada ell er sjukdom och 
inte latit detta vara nagot hinder for foraldraskap. 

Jag vill ta med dig pa en resa for att mota elva familjer med 
foraldrar som har CP-skador, ryggmargsskador eller MS. Fragor 
vi kommer att titta narmare pa ar: Hur tanker och resonerar 
foraldrarna i des sa familjer kring foraldraskap och funktions
nedsattning? Hur upplever de att vardagslivet gestaltar sig for 
dem sjalva nar det galler familjeliv och foraldraskap? 

Att nu denna bok handlar om familjer dar nagon eller bada 
foraldrarna lever med kronisk sjukdom eller funktionsnedsatt
ning kommer inte hindra att lasare utan erfarenhet av sadana 
livsomstandigheter kan bnna igen sig. Naturligtvis Finns det 
skillnader mellan familjer med och utan funktionsnedsattningar, 
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men det ar an mer som ar likt. Visst skuHe det vara mojligt att 
lyfta fram enbart skiHnaderna och exotisera de familjer som fo
rekommer har, men det skuHe inte kannas som sant eHer ratt. 
Det ar helt enkelt mycket som ar sig likt meHan familjer med och 
utan funktionsnedsattningar. 'Vi ar en aHdeles vanlig familj' el
ler 'vi ar en familj som aHa andra' ar de flesta familjers eget om
dome. Samtidigt finns det skiHnader, som varken ska overdrivas 
eHer bortses fran, och utan dessa yore det inte meningsfuHt att 
skriva den har boken. Det ar spanningen meHan att vara som 
aHa andra och att samtidigt ha specieHa erfarenheter som det 
mesta har ska kretsa kring. 

Detta inledande kapitel kommer att agnas at att forklara hur 
studien ar genomford och varfor den har kommit att se ut som 
den gor. Jag kommer aven att beskriva och forklara vissa cen
trala begrepp och forsoka visa pa de vetenskapliga samman
hang som studien ska forstas utifran. 

VARFOR DENNA STUDIE? 

Det finns mycket forskning producerad inom de omraden den 
har studien ror sig. Dels finns en stor forskningskropp kring fa
miljeliv och foraldraskap. Dels finns mycket forskning gjord 
kring funktionsnedsattningar och kronisk sjukdom. Jag viH 
borja med att forsoka placera in den har studien pa en karta. 
Schematiskt kan sagas att forskning kring familjeliv kan bedri
vas utifran ett barn- eHer ett foraldraperspektiv. Foraldraper
spektivet, i sin tur, kan fokusera pa faderskap eHer moderskap. 
Forskning kring funktionsnedsattningar kan delas upp i olika 
typer av funktionshinder eHer diagnoser. En annan mojlighet ar 
att inrikta studier mot olika livsomstandigheter. Dessutom kan 
fokus vara satt pa barn eHer vuxna och pa man eHer kvinnor. 
Faltet for den har studien ligger dar forskningen kring familjeliv 
och foraldraskap sammanfaHer med forskningen kring funk-
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tionsnedsattningar. Forskningen kring familjeliv och foraldra
skap har i liten utstrackning intresserat sig for funktionsnedsatt
ningar. Pa samma satt har forskningen kring funktionsnedsatt
ningar i mycket liten utstrackning intresserat sig for foraldraskap. 

Det ar ingen tillfallighet att denna bok skrivs har och nu. Det 
bade har skett och sker idag forandringar som beror foraldra
skap och funktionsnedsattningar och som ar viktiga att fanga 
upp. Sedan jag borjade intressera mig for fragor kring detta har 
jag bland annat sett foraldraforeningar och diskussionsgrupper 
av och med foraldrar med funktionsnedsattningar vaxa fram pa 
Internet och i andra sammanhang. Uppmarksamheten i media 
har okat, sa att exempelvis dagspress och tidningar som Vi for
aldrar publicerar artiklar om foraldrar med funktionsnedsatt
ningar och lyfter fram deras erfarenheter. Inte sallan lyfts i sa
dant har material det goda exemplet fram: Den som trots ogynn
samma omstandigheter anda forverkligar sitt foraldrablivande. 
Jag ser denna nya offentlighet som en troskel som passerats och 
forvantar mig att fa se mer av samma sak. Samtidigt ar det nu 
viktigt att fa fordjupad kunskap om vad det innebar att vara 
foralder med funktionsnedsattning och hur livet gestaltar sig for 
dessa familjer. 

Allt fler manniskor med funktionsnedsattningar valjer att 
skaffa barn.! En generation funktionshindrade som vuxit upp 
med integrations- och normaliseringstankande har uppnatt den 
alder dar det ar naturligt att bilda familj och manga av dem val
jer alltsa att gora sa. Trots det ar foriildrar med funktionsned
sattningar fortfarande banbrytare och har fa forebilder. Vissa av 
dessa foraldrar oroar sig for att deras barn kan ta skada av att ha 
en speciell uppvaxtsituation. 

Det finns mycket som visar pa omradets aktualitet. I skrifter 
som Smabarnsforaldrar med rorelsehinder2 och i TV-dokumen
taren Mamma Pappa Barn3 ar budskapet att det visst gar bra att 
skaffa barn, men att man kan mota speciella bekymmer, bade i 
form av attityder och rent praktiska svarigheter. I Handikapp-
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utredningens huvudbetankande, Handikapp Valfard Rattvisa,4 
framkom det att vuxna med omfattande funktionsnedsattning
ar ofta ar utestangda eller ifragasatta i vissa vuxenroller, dari
bland foraldrarollen. Darfor efterlyses ocksa forskning. Det 
finns ett stort behov av vardagsforskning, vilket framkommer i 
andra offentliga utredningar, exempelvis Nar asikter blir hand
ling.5 Har patalas ocksa bristen pa forskning som lyfter fram 
funktionshindrades perspektiv. 

Er{arenheter {ran hemtjansten, 
senare delen av 1980-talet 

Att studien har kommit att se ut som den gor har naturligtvis 
ocksa att gora med mina egna erfarenheter. En av dessa erfaren
heter ar att jag som ung arbetade inom hemtjansten och dar traf
fade manniskor som jag kom ganska nara. De fiesta av dem jag 
besokte var aldre manniskor. Vissa besokte vi som arbetade 
inom hemtjansten var fjortonde dag for att stada, andra varje 
dag for att de skulle komma ur sina sangar, tvattas och klas pa. 
Vissa av dessa levde ensamma, andra med en livskamrat sedan 
manga ar. 

En av dem som jag minns bast var en kvinna i fyrtioarsal
dern, rullstolsburen sedan en operation. Idag lever hon inte 
langre, sa hon fick inte uppleva handikappreformen. Jag tror 
hon ha de uppskattat den. Min upplevelse var att vi kom ganska 
bra overens. Att jag var ung och inte ha de nagon direkt vardut
bildning tror jag sa har i efterhand var en fordel. Hon kunde 
bestamma hur hon ville ha sin hjalp utformad utan att jag visste 
vad som var bast. Samtidigt var jag lite forskrackt i borjan. Hon 
beskrevs som bade bestamd och lite besvarlig. I efterhand for
star jag att det handlade om strategier for att hantera den hjalp 
hon fick och hade ratt till. Det kravdes att hon var bestamd och 
tydlig i sina instruktioner kring vad hon forvantade sig av mig 
och andra hjalpare. Det var en balansgang for att fa den hjalp 
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hon ville ha, men inte pa kopet fa en manniska som var for hem
mastadd i hennes hem. Jag minns att hon at kassler nastan varje 
dag, inte for att hon tyckte om det utan for att det var enkelt att 
laga till och hon ville inte ha nagon hjalp mitt pa dagen. 

Kvinnan gjorde ett starkt intryck pa mig och har hjalpt till att 
forma det intresse som ligger till grund for studien. Idag kan jag 
tanka pa henne i samtalen med andra personer med funktions
nedsattning som har erfarenhet av hemtjanst eller har personlig 
assistans. Erfarenheterna fran den tiden gor att jag lite battre 
kan forsta vad det ar de pratar om. 

Egna erfarenheter av foraldraskap 
Precis innan jag borjade forskarutbildningen i handikapp
vetenskap arbetade jag inom socialtjansten i ett projekt som 
handlade om foraldrar och barn. Med mig in i handikapp
vetenskapen hade jag darmed ett start intresse for foraldra
rollen och hur foraldrar och barn paverkar varandra. Amnesva
let kandes darfor naturligt. Ytterligare en anledning till att in
tressera sig for foraldraskap var att jag under flera ar som en
samstaende mamma hade foraldraskapet som mitt stora livs
projekt. Det spelade ingen roll vilka kurser och utbildningar jag 
gick, vilka jobb jag hade - jag var i forsta hand Mamma. Nu ett 
par ar senare har jag ytterligare ett barn och delar numera 
foraldraskapet med en man med rorelsestorningar. Aven det ar 
omstandigheter vilka paverkat mig i hur jag ser pa de familjer 
jag mott i studien, liksom de har paverkat hur jag ser pa min 
egen familj. Jag berattar detta darfor att mina egna erfarenheter 
ibland kan ha lett till blinda flackar nar det gall er vissa aspekter 
och en okad kanslighet nar det galler andra. Att forskningen 
skulle bli mindre vetenskaplig for att amnet ligger nara mig sjalv 
bedomer jag daremot som mindre troligt. Det vetenskapliga 
sammanhanget fungerar har idealt sett som ett skydd, sa att 
forskningen inte blir introspektion och egenterapi. Tvartom ar 
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jag overtygad om att mina egna erfarenheter har varit till mer 
nytta an hinder bade i intervjusituationerna och i det senare 
analysarbetet. 

SYFTE 

En generell malsattning infor den har studien var att oka forsra
elsen for hur det ar att leva med funktionsnedsattningar och/el
ler kronisk sjukdom. En annan ambition var att i samband med 
detta lagga ytterligare en pusselbit till forskningen om familjers 
villkor i det moderna samhallet. 

Den fraga som studien utgatt fran kan formuleras sa har: 
Hur ser livet ut for foraldrar med funktionshinder eller kronisk 
sjukdom och deras familjer? Naturligtvis ar det omojligt att 
inom en studie heltackande besvara en sa stor fraga. Det som ar 
mojligt ar att forsoka beskriva och analysera en del av dessa 
manniskors verklighet. Under studiens gang har arbetet alltmer 
kommit att fokuseras pa foraldraskapet och mindre pa famil
jens vardagsliv i stort. 

Syftet med studien ar att beskriva och analysera foraldraskap i 
familjer som innehdller foraldrar med funktionsnedsattningar 
ochleller kronisk sjukdom samt att belysa forestallningar och tan
kar kring foraldraskap och funktionsnedsattning i dessa familjer. 

Intresset for studien ligger pa fyra nivaer enligt nedansraende 
modell: 
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I centrum star individen och hans eller hennes upplevelser och 
erfarenheter. Pa nasta niva befinner sig individens forhallande 
till sin familj och samspelet dar. Nasta niva behandlar narmiljon 
med olika former av sociala kontakter inklusive yrkesutovare, 
till exempel personliga assistenter, samt foreningskontakter. 
Den sista nivan beror hur samhallet i stort och tidsandan filtre
ras genom de olika nivaerna och uppfattas av individen. Tanken 
att satta individen i centrum och se hur den interagerar med 
omgivning och paverkas av samhallet i stort ar lanad fran Bron
fenbrenners ekologiska utvecklingsperspektiv. 6 

FAMILJEN 

Ingen manniska star helt utan band i samhallet. Familjen ar ett 
av de viktigaste och paverkar en manniska bade biologisktlfy
siskt, psykologiskt och socialt. Yid en narmare titt pa begreppet 
familj visar det sig snabbt att det inte ar entydigt. Morgan7 har 
gjort en oversikt dar han beskriver hur sociologer hanterat och 
hanterar familjebegreppet och andra narliggande begrepp som 
till exempel hushall, sociala natverk och hemfbostad. Relaterat 
till dessa ar aven valkanda sociologiska begrepp som klass och 
andra stratifieringar, kon, arbete, normer och varderingar. Mor
gan vill se family som adjektiv och kvalitet mer an som ett ting 
och talar om processer och praktiker. For honom forefaller det 
naturligt att intressera sig for familjen nar sociologiska arbets
satt mer och mer handlar om att studera floden och processer. 
Det har under senare ar varit ett okande intresse for biografier 
istallet for traditionella kategorier som beskriver kollektiv, 
strukturer eller sociala institutioner. Manniskor ses ofta som 
social a aktorer vilka foljer olika karriarer eller trajektorior. Fa
miljen ar en lank mellan individen och samhallet och kan vavas 
in i en mangd olika sociologiska forskningsomraden. 8 Gubruim 
och Holstein visar pa hur manniskor anvander familjebegreppet 
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diskursivt for att definiera narhet i forhiUlanden till andra. Nl
got slaktskap eller traditionellt familjeband behover inte alls fin
nas. Tillsammans med begreppen hem och hushall ger den en 
bild av det 'privata'.9 

Synen pa familjen har bade forandrats over tid och ar samti
digt forvanansvart stabil. Som Lars Dencik papekar har den 
verklighet i vii ken barn vaxer upp forandrats men vara forestall
ningar om familj och barndom bygger pa idealforestallningar 
som inte forandrats i samma utstrackning. 10 Under 40- och 50-

talen dominerades synen pa familjen inom forskningen av det 
strukturfunktionalistiska perspektivet. Det var karnfamiljens 
guldalder. ll Familjens framsta uppgift sags som att uppratthalla 
stabiliteten i samhallet. Karnfamiljen lever kvar som ideal. Aven 
idag star familjen for stabilitet men mer pa individniva. Darfor ar 
ryktet om dess dod, eller snarare sonderfall, betydligt overdrivet. 

Familjen ar viktig for var identitet. Det ar en frizon dar man 
kan vara sig sjalv och inga i intima relationer som motvikt till 
arbetsliv, barnomsorg och skola - den mer offentliga sfaren. 12 

Betydelsefullt blir da aktiviteterlpraktiker som bygger upp 
kanslan av att vara en enhet, att vara en familj. Vi skulle kunna 
dra det sa langt som att saga att familjen uppstar i kontrast mot 
varlden runt omkring. 

Ideal ... 
Trots att det Finns olika mojliga satt att forsta begreppet familj 
Finns som sagt gott om forestallningar och idealbilder av famil
jen, vilka styr vart satt att se. Foraldrar mots av forvantningar 
bade fran sig sjalva och fran omvarlden. Det ar mycket en fraga 
om ideologi - vissa saker ar ratt for barn och foraldrar. Barn och 
foraldrar ska se ut pa vissa satt. Vi ser det i reklamen fran IKEA, 

i kladkatalogerna fran varuhuskedjorna, i resebroschyrerna - vi 
matas med det dagligen. Sa Finns det specialtidskrifter som For
aldrar och barn, Vi foraldrar och liknande som presenterar en 
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delvis nyanserad bild av foraldraskap och barn. Oar ser vi bade 
ambitionen att visa upp livet med barn som det verkligen ar 
samtidigt som man inte vill avvika fran det som manniskor bn
ner igen sig i. Resultatet blir dels reportage om ensamstaende 
foraldrar, om foraldrars riidslor, trotthet och kamp for att rack a 
till, dels riktlinjer for hur det normala ser ut. Mycket av det som 
ingar i idealbilden av en familj ar aktiviteter man gor tillsammans. 

Nu som alltid finns det manniskor som inte passar in i mal
len, som inte bnner igen sig i idealbilden, i monsterfamiljen. I 
det senmoderna samhallet finns alltHer mojligheter och alterna
tiv att valja olika livsstilar. Darmed kan det ocksa bnnas som 
att idealbilden idag har mist lite av sin normgivande funktion i 
och med att allt Her ifragasatter dess auktoritet och havdar sin 
ratt till acceptans av det egna sattet att utforma sitt liv. Ett exem
pel pa detta ar foraldrar med funktionsnedsattning ell er kronisk 
sjukdom, men de ar inte ensamma. Samma sak kan sagas om 
homosexuella par som vill ha ell er har barn, mycket unga for
aldrar, men aven om sa pass accepterade fenomen som styv
familjer och ensamstaende foraldrar. Vissa av dessa ar mer ac
cepterade an andra. Idag reagerar knappast nagon over en en
samstaende mamma och mambo har blivit ett begrepp bland 
ungdomar. Ensamstaende pappor kan dock fortfarande fa en 
och annan att lyfta pa ogonbrynen. 

Men det ar inte bara manniskor i allmanhet som har ideal
bilder av hur familjen ser ut eller borde se. Baldur Kristjansson13 

skriver om hur aven forskningen kring barn och familjer ofta ar 
ideologistyrd. Han pastar att vi oftast ser bade barndomen och 
familjen som nagot tidlost och att en stor del av forskningen ut
gar fran de negativa konsekvenser som kommer av forandringar 
av olika slag. Den arkaiska monsterbarndomen och monster
familjen ar en outtalad referenspunkt for hur vi ser pa forand
ring. Karnfamiljen ar idealet, allt annat ett mojligt hot. 
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... och verklighet 

Idealen ar mahanda en del av den verklighet vi lever i-men visst 
finns det skillnader mellan ideal och verklighet. Jag ska mycket 
kort och oversiktligt saga nagot om hur svenska familjer lever 
idag. Synen pa familjen har, enligt Sven Persson som har stude
rat dessa fragor, forandrats under de senaste artiondena. 14 Han 
ser SO-talet som en brytningstid, bland annat i synen pa demo
krati. Decentraliseringstanken vaxte. Familj och foraldrar bor
jade ses som en hogkompetent resurs som kunde och skulle med
verka i beslut om exempelvis skolan. Den tidigare forestallningen 
om den lagfunktionella familjen byggde till stor del pa amerikansk 
forskning som definierat funktioner som familjen skulle ha och ti
digare haft, men som forsvunnit under industrialism en. 15 

Familjemonstret i Sverige har ansetts som mest avlagset fran 
karnfamiljsidealet i den vasterlandska varlden beroende pa rela
tivt laga aktenskapstal, hog sambofrekvens, hog a skilsmassotal 
och att kvinnor forvarvsarbetar i hog utstrackning. 16 Men trots 
ett okat antal skilsmassor och separationer ar det anda sa att de 
fIesta barn lever tillsammans med bada sina foraldrar, speciellt 
de yngre barnen. 17 Pa sa vis ar familjerna i den har studie typiska. 

Svenska foraldrar forvarvsarbetar vanligen under hela bar
nets uppvaxt. Anledningen anses i regel vara ratten att arbeta 
deltid upp till det barnet ar atta ar och en valfungerande barn
omsorg. Fodldrars forvarvsarbete paverkar bade familjens 
ekonomi och barnets vardag. Foraldrarnas arbete bestammer 
hur mycket tid barn tillbringar med sina foraldrar respektive med 
andra vuxna.18 Flera studier visar att det huvudsakligen ar kvin
norna som ar foraldralediga. Det ar mammorna som arbetar deltid 
och papporna heltid. 19 Att barnens pappor arbetar mind re an hel
tid ar oberoende av barnets alder ovanligt.2° Smabarnspappor ar
betar till och med mer an andra manY Att just smabarnspappor 
arbetar sa mycket kan forstas som ett indirekt omsorgsarbete om 
barnen och familjen. Anstrangningar har gjort fran socialpolitiskt 
hall att paverka fordelningen av foraldraledigheten mellan ko-
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nen, men forvantningarna pa forandrade konsroller har gatt 
snabbare an praktiken.22 Vi ser ocksa att foraldrarnas utbild
ningsniva paverkar fordelningen mellan mans och kvinnors ut
tag av foraldraledighet och hur mycket respektive arbetar. I hog
utbildade familjer tar pappan i hogre utstrackning ut foraldrale
dighet. 

Nar foraldraledigheten ar forbrukad och foraldrarna for
varvsarbetar vistas barnen oftast i nagon form av barnomsorg. 
Barn med sammanboende foraldrar vistas i genomsnitt kortare 
tid i barnomsorgen eftersom deras foraldrar kan saxa med ar
betstiderna. Knappt half ten av barnen i forskolan vistas dar mer 
an 35 timmar per vecka. De barn som har familjehem som 
barnomsorgsform vistas dar vanligen kortare tid. Nar barnen 
kommer upp i skoIaldern har 2/3 av de yngre skolbarnen barn om
sorg. For ovriga barn loser foraldrarna det sa att nagon foralder 
kan vara hemma nar barnet kommer fran skolan. De fIesta 10-12 

aringar far klara sig sjalva efter skolan, men aven har forekommer 
samma losningar som for foraldrarna till de yngre skolbarnen.23 

Det finns skillnader mellan familjer i fraga om resurser och 
ekonomiska forutsattningar. Visserligen har de fIesta familjer 
det relativt gott stallt i Sverige, men det finns ojamlikheter 
ifraga om inkomster, agande och utbildning vilket ledet till 
skilda existensbetingelser och skilda livsstilar. 24 Ekonomiskt 
sett ar de barnfamiljer som har det samst stallt de ensamstaende 
med barn och de sammanboende dar endast en arbetar. 44% av 
barnen till ensamstaende foraldrar lever i familjer som saknade 
kontantmarginal.25 

FORALDRASKAP 

Fokus i studien ar satt pa foraldraskapet - men vad ar foraldra
skap? Det kan forstas utifran olika dimensioner; biologiskt, ju
ridiskt och praktiskt. Anna Singer har i sin avhandling proble
matiserat forhallandet mellan biologiskt och juridiskt foraldra-
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skap.26 Hon pekar pa att olika samhallsforandringar har inne
burit en forandrad situation for barnet och aven en forandrad 
syn pa barnet. "Barnets intressen och behov har, hos oss och i 
andra lander, under se senaste artiondena erhallit en allt centra
lare roll i lagstiftningsarbetet."27 lnte minst genom FN:s Barn
konvention28 har uttrycket barnets biista blivet ett ledstjarne
begrepp. Den lag vi idag kanner som foraldrabalken borjade 
verka 1950. Den har fram till idag genomgatt en mangd forand
ringar och kommer sakerligen att modifieras ytterligare utifran 
samhallets omstallningar. De forandringar som skett har haft en 
tydlig stravan efter att jamstalla foraldrarna. Nagot annat an 
gemensam vardnad tillhor idag undantagen. Adopterade barn 
har samma stallning som biologiskt egna barn. Ett for bud mot 
aga finns sedan 1979. Orienteringen mot barnets basta innebar 
dels att ta hansyn till barnets behov av karlek och trygghet, dels 
att foraldrarna i sina mal med fostran bor stodja barnets utveck
ling. Detta nas genom att ge barnet tillracklig stimulans. Det 
maste fa lara sig satta granser for sitt eget handlande. Barnet 
behover aven lara sig ta ansvar och fa fatta beslut for att kunna 
paverka sin situation och med tiden aven pa sa vis frigora sig 
fran foraldrarna. 29 

Hur lagstadgas det utifran malsattningen om barnets basta 
som beskrivs ovan? I foraldrabalken star: 

Barn har ratt till omvardnad, trygghet och en god fostran. 
Barn skall behandlas med aktning for sin person och egenart 
och far inte utsattas for kroppslig bestraffning eller annan 
krankande behandling.30 

Synen pa foraldraskap har ur en juridisk synvinkel forandrats 
genom aren till att alltmer betona barnets ratt, barnets basta och 
foralderns skyldighet att tillgodose detta. Barnets ratt till bada 
sin foraldrar ar en tydlig ambition i lagstiftningen. Delvis over
lappande den juridiska dimensionen finns en praktisk dimen
sion av foraldraskap sa till vida att lagstiftning satter vissa ra
mar for det praktiska och levda foraldraskapet. 
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Aven om skillnader i lagstiftningen mellan mans och kvin
nors foraldraskap i stort ar utjamnade skiljer sig det praktiska 
foraldraskapet. Back-Wiklund och Bergsten skriver om det jam
stallda idealet och de konsspecifika praktikerna i det moderna 
foraldraskapet i Sverige. I det moderna foraldraskapet ar barnet 
och foraldraskapet ett projekt bland andra i den individuella 
livsplanen. Det Back-Wiklund och Bergsten anser vara kanne
tecknande for det moderna foraldraskapet ar framfor allt ett 
reflexivt forhiUlningssatt. I motet mellan tradition och sen
modernitet blir relationer och roller in om familjen foremal for 
forhandlingY 

Flera forskare menar att dagens foraldraskap skiljer sig fran 
foraldraskap bara en eller tva generationer tillbakaY Det som 
framfor allt skiljer ar dagens betoning av individen och indivi
dens autonomi, vilket galler aven i synen pa barnen. Barnet ar 
idag en forhandlingspart i familjen pa ett tydligare satt an tidi
gare. Individualiseringen medfor att familjen framstar som en 
arena for bade gemensamma och individuella projektY Forald
raskapet kan enligt detta resonemang ses som det kanske tydli
gaste exemplet pa ett projekt som kan ses som bade gemensamt 
och individuellt ur foraldrarnas perspektiv. Med ett okande an
tal separationer mellan foraldrar okar bade andelen ombildade 
och ensamforaldersfamiljer. Oftast foljer barnen modern, aven 
om vardanden vanligen ar gemensam.34 

Foraldraskap existerar inte i ett kulturellt och socialt va
kuum. Clarissa Kugelberg skriver i sin avhandling om hur man 
och kvinnor uppfattar foraldraskap. Hon beskriver hur forald
rar paverkas av lagstiftning och socialpolitiska atgarder, men 
aven hur expertrad inverkar pa uppfattandet av foraldrarollen. 
Praktikerna for faderskap och moderskap narmar sig varandra 
och svenska foraldrar framstar i hennes studie som barncentre
rade. Men aven om foraldrar av bada konen beskriver barnens 
behov i samma ordalag ar det anda sa att papporna arbetar hel
tid och mammorna deltid. Det ar mammorna som tar huvudde-
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len av det dagliga praktiska ansvaret for barnen. Foraldraskapet 
medfor en storre forandring i kvinnors liv an mans och det ar 
framst modrarna som tvingas balansera barn ens behov mot 
arbetslivets krav. 35 

Aven Sven Persson skriver i sin avhandling om hur barn
centreringen skiljer dagens foraldraskap fran tidigare. Att barn 
ska vara delaktiga ar viktigt for foriildrar av bada kon i Perssons 
studie. Men precis som i andra studier av svenska smabarns
foraldrar framstar mamman som den som har huvudansvaret 
for barnen. 

Arbetslivets krav var den enskilda faktor som ha de storst be
tydelse for foraldraskapets vilIkor. Det tycktes naturligt for 
alIa de intervjuade kvinnorna att forandra sin arbetssituation 
nar de fick sin a forsta barn.16 

Samtidigt som kvinnorna i Perssons studie forsokte balansera 
kraven mellan barn och arbetsliv var det ingen som helt ville 
avsta fran arbetet. Arbetet fungerade ocksa som ett andningshal 
for modrarna fran de krav som omgivningen stallde. Foraldrar
nas forestallningar om barn och barns behov inverkar pa vilken 
form av barnomsorg de soker sig till och deras anvandande av 
den. Dessa forestallningar ar relaterade till klass, kon och sam
hallsforiindringar - Persson namner da framst kvinnors okade 
lonearbete och barnomsorgens utbyggnad. 

Foraldraskapet ar som vi ser mycket av en kvinnlig praktik. 
Det ar kvinnor som har huvudansvaret for barnen. De socialpo
litiska arbetet att gora konen mer jamlika bade i arbetslivet och 
nar det gall er hem- och familjearbete har namnts av flera forfat
tare och ar det forskningsomrade Roger Klinth skriver om i sin 
avhandling, Skaffa mamma ett jobb och gora pappa med 

barn. 37 Under de senaste decennierna har intresset bland fors
kare okat for det manliga foraldraskapet. Lars Plantin ar en av 
dem som koncentrerar sig pa faderskap och mans egna upple-
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velser av foraldraskap.38 Samhallets traditionella patriarkala 
maktstruktur inverkar pa bade praktiken av och upplevelsen av 
faderskapet, enligt Plantin. Mannens stallning pa arbetsmark
naden hade som effekt att de sag forsorjningen som huvudsakli
gen sitt foraldraansvar. Bilden av faderskapet hos de man som 
Plantin intervjuat varierar och detta av flera anledningar, som 
exempelvis: livserfarenheter, livsmal, relation till arbetsmarkna
den och ekonomi. Mannens syn pa faderskapet och familjelivet 
forandrades ocksa av erfarenheterna som foralder. 39 

Gunilla Hallden har satt fokus pa foraldrarnas vardags
psykologiska forestallningar om barn och hur dessa inverkar pa 
uppfostringsideal och foraldraskap.40 Hallden utskiljer tva syn
satt som forekommer hos de foraldrar hon studerat. Det ena 
handlar om en projektsyn pa barnet. Det andra om vad Hallden 
kallar varandesyn. Dessa begrepp ska forstas som nyckelsym
boler, inte som skilda kategorier dar foraldrarna ska sorteras in. 
Bada synsatten kan forekomma i en och samma foralders reso
nemang. Projektsyn innebar att barnet kan formas och styras av 
foralderns handlande. Det ar viktigt att barnet lar sig olika saker 
for att kunna utvecklas optimalt och bli en vuxen battre rustad 
an vuxna idag. I projektsynen framtrader foralderns ansvar for 
barnets utveckling pa ett tydligt satt. En varandesyn pa barnet 
innebar, enligt Hallden, att barnet genomgar olika stadier i en 
naturlig utveckling som ar sjalvreglerande och driven av en inre 
process. Barnet bar sin framtid inom sig, vilken ar bade forutbe
stamd och samtidigt oforutsagbar. Foraldern ar inte utan ansvar 
i varandesynen. Det ar viktigt for barnets utveckling att forald
ern finns narvarande bade fysiskt och emotionellt. Hallden drar 
paralleller mellan varandesyn och en aristotelisk utvecklings
syn: "Barnet bar inom sig en slags barnets ideo Genom att barnet 
far tillgang till foraldrarnas tid, engagemang och intresse kommer 
de att kunna realisera sin bestammelse. "41 Foraldern har en upp
gift som beskyddare for att hjalpa barnet i en naturlig utveckling. 
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Hos foriildrarna i Halldens studie dominerar varandesynen 
men ofta finns inslag av prajektsyn. Modrarna i studien be
skrivs ha mer av projektsyn an faderna. Huvudparten av forald
rarna kom fran en mindre svensk kommun och kunde till storsta 
delen definieras som arbetarfamiljer. Som en kontrast till dessa 
finns ett antal familjer fran Stockholms innerstad. Aven hos 
dessa framtriider uppfattningen om att barnet fran forsta borjan 
har egenskaper och formagor. Dessa formagor och egenskaper 
maste foraldrarna forvalta och kultivera. Hallden anvander tre 
metaforer for att beskriva dessa foraldrars uppfattning om den 
gode foraldern; allgivaren, forebilden och normgivaren. AlIa 
dessa kan ha inslag av prajektsyn men mindre nar det galler all
givaren och mer nar det galler normgivaren.42 Vi kommer att 
aterkomma till Halldens tankegangar i relation till foraldrarna i 
den har studien. 

ATT STUD ERA F0RALDRASKAP 
OCH FUNKTIONSHINDER 

Att bli foriilder, hailer nog de flesta som upplevt det med om, ar 
en fantastisk erfarenhet. Ett barn ar i sig ett under och upp
vaxten ar en resa som aldrig riktigt gar att forutsaga. Det ar inte 
heller bara barnen som vaxer - foraldern blir ocksa en ny man
niska, bade i sin a egna och andras ogon. Men allt ar inte bara 
fantastiskt. Pa kopet foljer aven ora och kanslor av otillracklighet 
och utsatthet. Hur det sociala natverket ser ut som omger foraldrar 
och barn paverkar i hog grad upplevelsen av foraldraskapet. 43 

Kronisk sjukdom ell er funktionsnedsattning paverkar ge
nom vardagliga och praktiska erfarenheter en manniskas sjalv
bild och identiteten.44 Bade dessa vardagliga och praktiska erfa
renheter och sjalvbilden paverkar upplevelsen av foraldraska
pet. Det ar fragor och reflektioner kring detta som blir den roda 
traden i det som foljer. lnte minst spelar omvarldens attityder till 

26 Kapitell 



foraldrar med kronisk sjukdom eller funktionsnedsattning stor 
roll for den enskilda familjen. Vad ar da omvarldens attityder? 
Det finns dels de attityder vi moter i var vardagsverklighet med da
gispersonal, grannar och kassorskorna i narbutiken, dels de offi
ciella intentioner som framfors i samhallsbyggande och handi
kappolitiska sammanhang. Det mesta av den har boken kommer 
att berora det vardagsnara, det liv som vara foraldrar lever i och 
har reflekterat over i vara samtal. En viktig klangbotten till dessa 
levda erfarenheter, det som sa att saga satter scenen, ar de officiella 
intentioner och ideologier som vagleder handikappolitiken och 
som i vissa fall omsatts i lagar och bestammelser. Vi bor darfor 
grunda var fortsatta framstallning i en presentation av hur politik
faltet kring funktionshinder och foraldraskap ser ut. 

Officiella intentioner kring 
funktionshinder och foraldraskap 

FN:s standardregler om delaktighet och jamlikhet for mannis
kor med funktionsnedsattningar spelar i det har sammanhanget 
en mycket viktig roll. Dessa har funnits sedan 1993 och visar pa 
de internationella intentionerna. De ar inte juridiskt bindande, 
snarare ska de ses som att medlemsstaterna har ett politiskt och 
moraliskt atagande - en ledstjarna att strava efter. Ledorden 
som nu fatt ersatta de sen efter 2:a varldskrigets slut anvanda 
begreppen normalisering och integrering ar delaktighet och 
jamlikhet. Reglerna ska omfatta samhallets alla delar. Av de 22 
reglerna ar det regel nummer 9 som ar av storst intresse for oss. 
Den beror familjeliv och integritet: 

Staterna bar framja mojligheten for manniskor med funk
tionshinder att leva familjeliv. De bar framja deras ratt till 
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personlig integritet och se till att lagar inte diskriminerar 
manniskor med funktionsnedsattningar nar det galler sexu
ella relationer, aktenskap och faraldraskap.45 

Pa vilka vis ska da detta uppnas? I fyra punkter beskrivs hur sta
tern a bar agera. Det poangteras att manniskor med funktions
nedsattningar bar ges mojlighet att leva med sina familjer. Det 
talas om avlosarservice, upplysning och radgivning. Effekter av 
funktionsnedsattning pa familjelivet ar ett ansvar for samhallet. 
I klartext star det att funktionsnedsattning inte far vara en an
ledning att forneka manniskor sexuella erfarenheter och relatio
ner eller mojligheten att bli foraldrar. For de svarigheter mannis
kor kan mota bor staterna se till att det finns nodvandig radgiv
ning. Under punkt 3 beskrivs hur staten bor arbeta mot negativa 
attityder. Man namner da att flickor och kvinnor med funk
tionsnedsattningar ar sarskilt utsatta for negativa attityder mot 
att ha ett sexualliv, gifta sig och skaffa barn. Det uttrycks ocksa 
att media bor uppmuntras att bekampa negativa attityder av 
den har typen. Under den sista punkten lyfter man fram hur spe
ciellt sarbara des sa manniskor ar for olika former av overgrepp, 
nagot som okad kunskap och radgivning kan komma till ratta 
med menar man.46 

Det har tagit tid innan fragor om foraldraskap for personer 
med funktionsnedsattningar kom upp pa den handikappoliti
ska agendan i Sverige. Den statliga utredningen fran 1990 Han
dikapp och valfard?47 lyfter inte upp fragan trots en hog ambi
tionsniva att tack a in vital a omraden for personer med omfat
tande funktionsnedsattningar. Betankandet lamnar efter sig ett 
intryck av att personer med funktionsnedsattningar ar konlosa 
och avsexualiserade. Familjelivet blir i huvudsak forbisett utom 
nar det galler familjer med barn med funktionsnedsattningar. 
Att foraldrar med funktionsnedsattningar inte ar namnda pape
kas i ett efterfoljande betankande, Handikapp Valfard Rattvisa: 

I synpunkter som nadde utredningen efter lagesrapporten 
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utokades listan over ifragasatta vuxenraller: begransningen 
till att vara brukare av handikappservice istallet for kansu
mem sam andra, misstran mat att "kunna duga sam for
alder", neutraliseringen av konsraller [ ... ] asv.48 

Foriildrar med funktionsnedsattningar har funnits i alla tider 
men deras existens har sallan behandlats som en politisk fraga 
eller utifran ett rattighetsperspektiv. Tom Shakespeare uttalar 
sig visserligen inte om svenska forhallanden men jag finner det 
allmangiltigt nar han pasrar att handikapprorelsen har varit 
dalig pa att lyfta fram fragor om sexualitet och reproduktion 
hos personer med funktionsnedsattningar. Det har upplevts som 
ett alltfor kansligt omrade och det har varit lattare att kampa for 
ratt till arbete och tillganglighet.49 

1994 tradde en ny svensk handikappreform i kraft. Avsikten 
var att forbattra stod och service for personer med funktions
hinder genom forandrad lagstiftning och okade stats- och sti
mulansbidrag. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att ut
vardera och folja upp handikappreformen. Efter en granskning 
av LSS (Lagen om stod och service till vissa funktionshindrade) 
aktualiserades fragan upp om hur funktionshindrade foraldrar 
till sma barn skulle fa stod. Detta ar en fraga som fortfarande till 
stor del ar aktuell. Personlig assistans ar en av insatserna enligt 
LSS. Personlig assistans och foraldraskap ar ett viktigt omrade 
for manga, vilket bland annat kom fram pa den konferens som 
ordnades 1995 av Handikappombudsmannen och STIL - Stock
holmskooperativet Independent Living. En rapport fran denna 
konferens gays 1997 ut av Socialstyrelsen for att ge problemati
ken vidare spridning. Enligt davarande Handikappombuds
mannen Inger Claesson Wastberg, som deltog i konferensen, 
var en av de fragor som var svarast att tydliggora i forarbetet 
med LSS assistentens roll i familjer med barn.50 Svarigheter med 
assistenters roll framkommer aven i min studie. 
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Malet med LSS var att forbattra levnadsforhallanden for per
soner med grava funktionshinder, personer med behov som foll 
utanfor det som Socialtjanstlagen och Halso- och sjukvardlagen 
kunde tacka. Viktigt i sammanhanget ar att LSS ar en rattighet
slag, vilket da staller krav pa att den enskilde ocksa efterfragar 
sina rattigheterY De tio insatser som lagen kan berattiga till ar 
rad och stod, personlig assistans, ledsagarservice, kontaktper
son, avlosarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verk
samhet samt boende for barn och vuxna. Sedan 1996 har kom
munerna fatt okat ansvar for insatserna. Ett problem har varit 
att hela reformen skulle genomforas samtidigt som man inom 
kommuner och landsting skulle skiira ner sina utgifter. Det fore
kommer att LSS inte efterlevs av kommuner och landsting, oftast 
da med hanvisning till resursbrist. 52 Det finns aven stora regio
nala skillnader kring domstolsutslag och overklaganden av LSS

beslut. 51 Trots detta har mycket positivt kommit ut av reformen. 
De tva kanske viktigaste insatserna i LSS ar de tva forstnamnda, 
inte minst da personlig assistans. 54 

Regeringen beslutade i januari 1997 om en sarskild utredning 
om bemotande av personer med funktionshinder.55 Den bild 
som framtrader ar att det finns en diskrepans mellan de handi
kappolitiska malen, delaktighet och jamlikhet, och den verklig
het manga funktionshindrade lever i. Detta blir bland annat tyd
ligt om man anlagger ett konsperspektiv. Malena Sjoberg, som 
speciellt studerat den aspekten, konstaterar liksom annan tidi
gare forskning att man och kvinnor med funktionshinder inte ar 
jamlika med andra, men att kvinnor med funktionshinder ar 
dub belt diskriminerade.56 Enligt Sjoberg ar det inte manga ska
dor ell er sjukdomar som hindrar kvinnor fran att bli modrar. 
Daremot ifragasatts kvinnor med funktionshinder of tare an 
man nar det kommer till fragan om foraldraskap, bade av om
givningen och av de myndigheter de behover hjalp fran. 57 

30 Kapitell 



Forskning kring funktionshinder, 
kronisk sjukdom och foraldraskap 

Funktionsnedsattning och kronisk sjukdom ar inte samma sak. 
Men det finns vissa farbindelselankar mellan begreppen. En 
funktionsnedsattning be hover inte ha det minsta att gara med 
kronisk sjukdom, men omvant kan kronisk sjukdom leda till 
funktionsnedsattning. En funktionsnedsattning till faljd av en 
skada ar ofta relativt stabil, medan kroniska sjukdomar kan 
vara progredierande och fluktuerande. Det finns med andra ord 
ofta en starre osakerhetsfaktor i att leva med en kronisk sjuk
dom. Detta far konsekvenser for bade den enskilde och for man
niskorna i dennes narhet. John S. Rolland har diskuterat hur 
familjesystemet paverkas av kronisk sjukdom eller skada. Hur 
funktionsnedsattningen uppstiir ar betydelsefullt for familjens ar
bete med att anpassa sig och hantera den uppkomna situationen.58 

Forskning kring familjeliv och funktionshinder har lange 
framst handlat om barn med funktionsnedsattningar. Det ar ett 
forskningsomrade som har vuxit snabbt sedan 1920-talet. Den 
utvecklingen har inte i samma utstrackning gallt forskning 
kring vuxna med funktionsnedsattningar och familjeliv. Nar det 
gall er vuxna har forskningen istallet kretsat kring arbetsliv och 
rehabilitering. 59 

Buck och Hohmann skriver i en artikel fran 1981 att forsk
ningslitteraturen kring funktionshinder i stort sett har undvikit 
att behandla just faraldraskap. Den studie de redovisar i arti
keln har i senare internationelllitteratur kring foraldraskap och 
funktionshinder kommit att ses som banbrytande. Forfattarna 
testade barn till fader med ryggmargsskador och jamforde med 
en kontrollgrupp med faraldrar utan funktionsnedsattningar. 
Testen gallde aspekter hos barnen som i tidigare litteratur be
skrivits ha blivit paverkade av att vaxa upp med en foralder med 
funktionsnedsattning. Det handlade om barnens personlighet 
och kroppsuppfattning. De fann visserligen skillnader mellan 
barn till fader med ryggmargsskador och barn till faraldrar utan 
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funktionsnedsattning, men de fann ingenting som tydde pa att 
funktionshinder hos en foralder skulle innebara nagot hot mot 
barnets utveckling i nagot avseende. 60 I en annan artikel fran 
1983 gor Buck och Hohmann en sammanstallning av litteratur 
som behandlar inverkan av foraldrars funktionsnedsattningar 
pa barn. De konstaterar att alltfor star del av litteraturen inte 
bygger pa empiriska fynd utan pa spekulationer kring barnens 
kanslor, utveckling och problem till foljd av foraldrars funk
tionsnedsattning. Enligt Buck och Hohmann saknades veten
skapliga bevis for att foraldrars funktionsnedsattningar i sig 
skulle medfora kanslomassiga storningar hos barnen. Om for
aldrars sjukdom eller funktionsnedsattning daremot medforde 
ekonomiska svarigheter eller andra svara omstandigheter kun
de detta vara angestskapande for barnen.61 Det handlade alltsa 
snarare om sociala aspekter runt funktionsnedsattningar an 
funktionsnedsattningen i sig. Buck och Hohmann har flera ef
terfoljare inom den paramedicinska forskningslitteraturen. 62 

Familjeliv och foraldraskap forknippas med vuxenliv. Alex 
Clark och Michael Hirst har gjort en uppfoljningsstudie av unga 
personer (25-30 ar) med CP-skador. Studien handlade om 
vuxenblivande och beror boende, arbete, socialt liv samt famil
jeliv och aktenskap. Av studiens 39 deltagare var tre man och tre 
kvinnor sammanboende eller gifta. Tva av mannen hade barn, 
ingen kvinna. Resultaten i Clark och Hirst studie visade pa en 
nagot annorlunda overgang till vuxenstatus jamfort med ung
domar utan funktionsnedsattningar. De sag att flera milstolpar 
pa vagen till vuxenstatus var paverkade; speciellt mojligheten 
att skaffa sig ekonomiskt oberoende och sjalvstandigt boende. 
Problem identifierades i att finna arbete och i samhalleliga atti
tyder till personer med funktionshinder.63 

Nagot som bidragit till att lyfta fram foraldraskap och funk
tionsnedsattning under de senaste decennierna ar den feministi
ska forskningen. Nar kvinnor med funktionsnedsattningar 
kommit pa agendan har aven foraldraskap och familjeliv kom-
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mit att fa mer uppmarksamhet. I en oversiktsartikel beskriver 
Rannveig Traustad6ttir utveckling av litteraturen kring kvinnor 
och funktionshinder.64 Traustad6ttir pekar pa ar 1981 som en 
brytpunkt. Det aret kom flera publikationer ut som behandlade 
kvinnors erfarenheter och liv med funktionsnedsattningar. 65 

Det ar framfor allt kvinnor med funktionsnedsattningar som 
sjalva drivit fram sitt perspektiv. En forfattare som jag kommer 
att referera till yid flera tillfallen senare i boken ar Michelle 
Wates som bland annat skrivit Disabled Parents - Dispelling the 
Myths. 66 De sista tre kapitlen i hennes bok agnas at att beskriva 
hur foraldrar sjalva kan organisera och bygga upp natverk. De 
erfarenheter Wates beskriver kring att soka upp foraldrar for 
studien och de erfarenheter de berattar om har manga motsva
righeter i den har boken. Hon beskriver foraldrarnas beslut att 
skaffa barn. Hon berattar om foraldrarnas tankar om barn och 
att vaxa upp i en familj dar mamma eller pappa har ett funk
tionshinder. Men det ar emellanat tydligt att Wates beskriver ett 
annat land med andra lagar och annan social struktur. Den tyd
ligaste skillnaden ar nog den debatt som pagatt i Storbritannien 
om 'young carers'. 

Young carers ar ett forskningsomrade som tog fart i borjan 
av 1990-talet. Tack vare uppmarksamhet i massmedia utveckla
des en intensiv debatt, vilken vi i Skandinavien inte markt 
mycket ay. 'Young carers' handlar om barn och unga som ger 
hjalp och omsorg. Det kan handla om barn och unga som hjal
per sina foraldrar med omsorg om aldre slaktingar eller smasys
kon. Det kan aven rora sig om att barnet ger omsorg till forald
rar med sjukdom eller funktionsnedsattningY 

Lois Keith och Jenny Morris har tittat pa young carer
debatten fran ett 'disability rights' perspektiv. De lyfter som 
manga andra fram den socialpolitiska ideologin i Storbritan
nien om informell omsorg i samhallet som en viktig orsak till att 
familjer med foraldrar med funktionsnedsattningar eller sjuk
domar inte far det stod de skulle behova. FOljden kan bli att 
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unga far ta ansvar och utfora omsorgsuppgifter om det saknas 
annat informellt stod nar den offentliga hjalpapparaten inte 
rack er till. 68 

Richard Olsen erbjuder i en artikel en kritisk granskning av 
litteraturen bade kring young carers och kring foraldrar med 
funktionshinder. Han anser att ett gemensamt problem fran 
bada perspektiven ar att det saknas kunskap om hur manga 
barn som utfor omsorgsuppgifter i hemmen, vad de egentligen 
gor, i vilken utstrackning och vilket stod dessa barn och unga 
far.69 Olsen sammanfattar forskningslaget: 

To put it somewhat simplistically, the young carer debate 
tends to ignore disabled parents, while the litterature on the 
impact of parental disability tends to focus on narrow 
considerations of psychological adjustment and psychosocial 
well-being in the younger child, ignoring the caring tasks that 
the children might perform. 70 

Olsen efterlyser forskning som bade tar hansyn till barnens be
hov och behoven hos foraldrarna med funktionsnedsattning. 

Forskning kring hur kronisk sjukdom och funktionsnedsatt
ning paverkar ett parforhallande har studerats av bland andra 
Gillian Parker i Storbritannien och Juliette Corbin och Anselm 
Strauss i USA. I dessa tva intervjustudier berors till viss del in
verkningar som skada eller sjukdom kan ha pa foraldraskap.71 

Forskning i Norden kring 
foraldraskap och funktionshinder 

Foraldraskap och funktionsnedsattning eller kronisk sjukdom 
som ett socialt fenomen har inte fatt speciellt stor uppmarksam
het inom forskningen i Norden. Men visst finns det forskning 
och litteratur som beror omradet.72 Nagra SOU-rapporter vilka 
i viss man berort foraldraskap och funktionshinder har namnts 
tidigare. Den litteratur som presenteras har nedan kommer att 
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vara av lite skiftande karaktar. Det handlar bade om forskning, 
om handbocker och om dokumentara beskrivningar av perso
ner med funktionsnedsattningar ochJeller kronisk sjukdom i 
svensk och nordisk forskning. 

Karin Barrons avhandling Disability and Gender. Autonomy 
as an Indication of Adulthood bygger pa intervjuer med ungdo
mar med funktionsnedsattningar. Ett framtida foraldraskap var 
en tanke som fanns hos flera unga kvinnor i Barrons studie. 
K vinnorna dromde om att i framtiden kunna varda man och 
barn. Barron tolkade dessa utsagor inte som en langtan efter att 
inordna sig i en traditionell kvinnoroll, utan mer som ett satt att 
revoltera mot en passiv handikapproll. Flera visste inte om det 
var mojligt for dem att fa barn. De ha de inte heller vagat borja 
undersoka om det var mojligt eHer ej.73 

Lars Grue har i flera studier behandlat familjeperspektivet, 
bade i samband med barn med funktionsnedsattningar74 och 
ungdomars vag in i vuxenlivet. 75 Just nu pagar som bast en stu
die kring modrar med fysiska funktionsnedsattningar. Det han
visas i projektbeskrivningen av studien till FN:s standardregler 
och andra offentliga dokument som framhaver att personer 
med funktionsnedsattningar ska ha ratt till familjeliv och egna 
barn, samtidigt som den har foraldragruppen moter negativa 
attityder och problem i och med foraldraskapet. Det ar enligt 
projektbeskrivningen en foraldragrupp det finns lite kunskap 
samlad om.76 

Ninni Westgren har gjort en studie kring kvinnor med rygg
margsskador. Det ar fraga om en totalundersokning av alla 
kvinnor med ryggmargskador som fodde barn under aren 1980-

1991. Hon har fokuserat pa fragor kring sexualitet, graviditet, 
moderskap och livskvalitet. Hon papekar att det blir aUt vanli
gare att kvinnor med ryggmargsskador foder barn. Det ar inte 
heller svarare for dessa kvinnor att bli gravida.77 

I Danmark har De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) 

varit samordande for en utredning kring tillgangen pa kompen-
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serande hjalp till foraldrar med funktionsnedsattningar. I deras 
rapport talas om skillnaden mellan foraldrakompetens och 
foriildraroll. Utredningen ror foriildrar som inte behover stod 
for att utveckla sin foraldrakompetens utan enbart foraldrar 
som behover stod med praktiska foraldrauppgifter. 78 Skillnaden 
mellan foraldrakompetens och foraldraroll ar en viktig synpunkt 
som vi kommer att titta narmare pa i en senare diskussion. 

Alllitteratur som produceras kring foraldraskap och funk
tionsnedsattningar ar inte regelratt forskning. Det finns dels 
handbokslitteratur, dels dokumentara skildringar av mannis
kors liv ur olika aspekter. Bada dessa former av litteratur kan 
beratta val sa mycket och fa oss att forsra pa ett mer inkannande 
satt an vad forskningslitteratur ibland medger. I handboks
genren vill jag lyfta fram Sandbergs och Parkers Smabarnsfor
aldrar med rorelsehinder.79 Nar det galler dokumentara skild
ringar ar det framfor allt tva namn som jag finner speciellt intres
santa. Dessa har dokumenterat livet med funktionsnedsattningar 
fran olika synvinklar och olika familjemedlemmars perspektiv. 
Den ena forfattaren ar Malena Sjoberg som i ett stort antal backer 
intervjuat och berattat om bland annat att vara kvinna med funk
tionsnedsattning. 80 Den andra forfattaren ar Renee Hoglin, som i 
samarbete med DHR och Natverket for Foraldrar med Rorelsehin
der gjort boken Glad i barn. 81 I den berattar man och kvinnor med 
rorelsehinder om sina erfarenheter av foraldraskap. 

Den dokumentara litteraturen ovan bygger pa intervjuer. Ett 
satt att lata personer med funktionsnedsattningar dokumentera 
sitt eget liv visas i boken Avig eller rat. 82 Boken bygger pa ett 
stort dagboksmaterial som insamlades av Nordiska Museet och 
Handikapphistoriska foreningen. De uppmanade alla med na
gon form av funktionshinder att skriva dagbok den 4:e november 
1997. I boken samsas dagboksanteckningar med bilder (en del 
inskickade tillsammans med dagbockerna, andra ar arkivbilder 
ell er speciellt framtagna for boken) och korta texter av forskare. 
Iden bakom att bland a texter pa detta vis presenteras i forordet: 
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Det finns ingen motsattning mellan dagbocker som forsk
ningsmaterial och deras direkta lasvarde, men det finns en 
risk att olika slags texter presenteras och blir lasta var for sig, 
att de utforskade skiljs fran forskningen. 83 

Citatet vill jag tillskriva en tendens inom olika typer av huma
nistisk och samhallsvetenskaplig forskning, inte minst inom fe
ministisk forskning och inom social model/disability studies: att 
relationen mellan utforskande och utforskare haller pa att for
andras. Detta kommer att diskuteras vidare under de kom
mande rubrikerna dar framvaxten och genomforandet av den 
har studien beskrivs. 

STUDIEN 

Hur gar det till att genomfora en studie av foraldraskap, kronisk 
sjukdom och funktionsnedsattningar? Det finns en mangd olika 
val att gora bade nar en studie forbereds och under vagens gang. 
Med storsta sakerhet skulle denna studie inte se exakt Iikadan ut 
om jag idag ha de mojligheten att borja om, aven om amnet i sig 
skulle vara detsamma. Jag ska i de foIjande styckena beskriva 
hur jag har gatt tillvaga och vilka val som Iigger bakom studien 
och boken. 

VaIen borjar med vad det var jag ville studera. Det jag visste 
pa ett tidigt stadium var att foraldraskap och funktionsnedsatt
ningar skulle vara fokus i studien, men viIka typer av funktions
nedsattningar visste jag inte. En fraga att ta stallning till var om 
funktionsnedsattningen skulle finnas med innan det bIev aktu
ellt med barn eller om studien skulle handIa om hur uppkom
sten av en funktionsnedsattning paverkade famiIjeIiv och for
aIdraskap. Jag vaIde att inrikta studien mot foraIdraskap nar 
sjukdom eller skada redan ar ett bnt tillstand av den anled
ningen att detta ar mind re beforskat i tidigare studier. Utifran 
min forforstae1se misstankte jag att i de fall da mannen ell er 
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kvinnan red an ar foralder nar skadan intraffar eller sjukdomen 
bryter ut ifragasatts foraldraskapet i mindre utstrackning. 

Nar val amnet var inringat handlade det om val mellan bredd 
och djup pa studien. Hur manga skulle studeras? Hur skulle jag 
hitta personer till studien? Vilka metoder skulle anvandas? Sva
ren pa fragorna hanger alla direkt eller indirekt ihop med syftet 
att beskriva och analysera foraldraskap i familjer som innehaller 
foraldrar med funktionsnedsattningar ochleller kronisk sjukdom 
samt att belysa forestallningar och tankar kring foraldraskap och 

funktionsnedsattning i dessa familjer. 
I efterhand ar det enklare att se hur olika faktorer medverkat 

till att studien har kommit att se ut som den gor an just nar valen 
gjordes. Har foljer en overgripande reflektion kring studiens 
framvaxt, vilken dessutom syftar till att placera denna i en ve
tenskaplig referensram. 

Faraldrarnas rast 
Arbetet med studien och boken har genomsyrats av en vilja att 
lyfta fram foraldrarnas egna roster. Varfor hnns det sa viktigt for 
mig? For att besvara fragan ska jag ta hjalp av Maurice Punch. 84 

Punch tar upp ett antal faktorer som paverkar hur en studie utfor
mas och genomfors - omstandigheter som inte alltid framkommer 
nar ett projekt beskrivs. De faktorer jag vill reflektera utifran ar 
forskarens personlighet, forskarens institutionella bakgrund och 
det studerade fenomenets natur. 8S Forskarens personlighet ar den 
forsta punkten Punch tar upp och den ar troligen den viktigaste -
utifran den valjer forskaren amne och intellektuell approach. Jag 
har redan gett en delledtradar till att det har ar ett amne som uti
fran mina tidigare erfarenheter har speciell betydelse for mig. Intel
lektuell approach har vi daremot inte berort tidigare. Det finns nar 
det galler den intellektuella approachen beroringspunkter med vil
ken institutionell bakgrund man som forskare kommer ifran. Ge
nom utbildning och arbetserfarenhet har man som forskare fatt ett 
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antallevande forebilder som larare och handledare, men aven fo
rebilder och inspiratorer genom litteratur och tidigare studier. Pa 
grund av sin personlighet ar det sen lattare att finna sig till ratta 
inom vissa teoretiska riktningar och traditioner an inom andra. 

Enligt metodbockerna ska naturligtvis forskningsfragan styra 
metodval - men samtidigt ar det mojligt att formulera forsk
ningsfragor sa att de passar med metoder en forskare foredrar att 
arbeta med. I den har studiens fall medger syftet att ett lampligt 
arbetssatt ar samtalsformen, vilket samtidigt ar det arbetssatt jag 
trivs bast med. 

En institutionell bakgrund och koppling till vetenskaps
samhallet medfor forvantningar om hur en studie bade genom
fors och hur den presenteras. Det finns flera och motstridiga 
forvantningar fran olika delar av vetenskapssamhallet. Darfor 
ar det viktigt att finna de riktingar inom socialvetenskapen dar 
man som forskare kanner sig moraliskt, etiskt och praktiskt 
hemmastadd. De vetenskapliga inspirationskallor som varit 
viktiga for utformandet av den har studien har varit social mo
del/disability studiesperspektivet, feministisk forskning och det 
humanistiska perspektivet, ibland aven kallad kritisk huma
nism. 86 Det finns vissa gemensamma drag och kopplingspunk
ter mellan dessa tre skolor. Jag har slagit samman 'social model' 
och 'disability studies' till en kategori, vilket foretradare for 
riktningarna kanske inte sjalvklart skulle acceptera. Det som 
forenar de tva ar ett rattighetsbaserat politiskt engagemang for 
personer med funktionsnedsattningar. De ser bada relationer 
mellan forskning och politisk aktivitet. 'Social model' ar starkt 
forknippad med Storbritannien och framfor allt Mike Oliver, 
som ses som grundaren av detta perspektiv. Den sociala mo
dellen ar framfor allt en reaktion mot det medicinska synsattets 
dominerande stallning nar det gall er forskning kring funktions
nedsattningar. Den definition av handikapp/disability som 'so
cial model' anvander utgar fran att det inte Finns nagon kopp
ling mellan kropp och handikapp/disability. Det ar samhallets 
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ovilja att ta hansyn till fysiska skador som gor att personer med 
funktionsnedsattningar blir en fortryckt minoritet. Oliver skri
ver om hur forskning kring funktionsnedsattningar bor vara 
emancipatorisk och att det ar dags att skapa nya relationer mel
lan forskare och personer med funktionsnedsattning. 87 'Disabi
lity studies' ar i stallet forknippat med USA och dar ligger beto
ningen pa de sociala konstruktioner som omger funktionsnedsatt
ningar. 88 Dessa relativt narliggande perspektiv ar inte oemot
sagda, inte ens inifran. Att fullstandigt forneka kroppens betydelse 
har fatt kritik fran forskare och forfattare som skriver inom 
samma tradition. Tom Shakespeare och Nicholas Watson skri
ver att 'social model' har stelnat i sin form och blivit alltfor dog
matiskt. De argumenterar for att kroppens begrasningar ar be
tydelsefulla i forstaelsen av funktionshinder. De skriver om re
toriken bakom 'social model'; "It sounds much better to say 
'people are disabled by society, not by their bodies' than to say 
'people are disabled by society as well as by their bodies'." 89 De 
flesta handikappforskare som fort fram erfarenheternas be
tydelse och talat om kroppens begransningar samtidigt som de 
betonar samhallets fortryck ar kvinnor och har en fot i 'social 
model' och en i feminismen. Jag tanker speciellt pa Jenny Mor
ris i detta sammanhang.90 Morris ar den som tydligast har formu
lerat kritik mot feministiska forskare och handikappforskare och 
aven mot kvinnororelsen och handikapprorelsen for att kvinnor 
med funktionsnedsattningar har marginaliserats.91 

Det finns alltsa kopplingar mellan feminismen och social 
model/disability studiesperspektivet. Feminismen betonar pa 
liknande satt som perspektivet ovan att politik ror manniskors 
vardag och att det finns en koppling mellan forskning och poli
tik.92 Men det jag framfor allt tilltalas av ar de etiska overvagan
den som ger aterverkningar pa metodanvandning. 93 Jag kom
mer att ga in narmare pa vilka konsekvenser det gett for min 
egen del nar jag beskriver intervjuarbetet och gor da jamforelser 
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med arbetssattet i en artikel av en feministisk forskare. Nar 
Maurice Punch skriver om vad som har influerat utvecklingen 
av etiken inom forskningen tar han forst av allt upp den femini
stiska forskningen. Inom den feministiska forskningen stravar 
man efter mer jamlika roller mellan forskare och beforskade. 
Begrepp som betonas for uppbyggandet av en jamlik relationen 
ar: identifiering med subjektet, fortroende, empati och att sub
jektet inte ska uppleva sig utnyttjad. 94 

Det tredje perspektivet jag namnt som en inspirationskalla ar 
det humanistiska. Vad det framfor allt bidrar med fran min ho
risont ar att jag tilltalas av ambitionen att tillvarata manskliga 
erfarenheter i alla dess former. Intresset riktas mot hur mannis
kor upplever och beskriver sin egen verklighet. Genom mannis
kan sedd i micro-sociologiska sammanhang, den lilla varlden, 
kan forstaelse for samhallet nas aven pa en hogre niva. Metod
ologiskt arbetar man ofta dokumentart och lyfter fram enskilda 
eller gruppers egen rost. 95 

De tre perspektiven kan grovt sagas bidra med var sin pussel
bit i mitt eget tankande: social model/disability med ett socialt 
perspektiv pa funktionsnedsattningar, feminismen framfor allt 
med ett etiskt forhallningssatt och det humanistiska med att 
metologiskt lyfta fram de enskilda rosterna och deras erfarenhe
tel'. De gemensamma drag jag ser mellan dessa tre perspektiv ar 
respekten for de beforskade och en vilja att se dessa som subjekt. 
Dessutom ses inte subjektivitet som ett problem i forskningen 
utan det som verkligen gor den spannande. Det Finns in om alla 
dessa riktningar en experimentlusta att genom nya kreativa in
fallsvinklar tillsammans med de stud era de fa fram subjektets rost. 

Jag ville anvanda mig av en metod dar vetenskapliga forvant
ningar, de beforskades intressen och min egen personlighet sam
tidigt kunde tillfredsstallas. Att lyfta fram foraldrarnas roster i 
en form av sammanvavda livshistorier ser jag som en hallbar 
kompromiss. 
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Intervjuernas inriktning 
Utifran de vetenskapliga perspektiv jag inspirerats av har jag 
forsokt halla mig oppen for foraldrarnas och familjen egen for
staelse for vad som ar viktigt. Det ar ett induktivt, empirinara 
satt att arbeta. Samtidigt har jag inte narmat mig forskningsfal
tet helt forutsattningslost. Jag har last litteratur och har en for
forstaelse och vissa forestallningar kring foraldrar med funk
tionsnedsattningar och/eller kronisk sjukdom bade utifran egna 
erfarenheter och pa common sense-niva. Utifran tidigare forsk
ning kring foraldraskap och/eller funktionsnedsattning har syf
tet brutits ner till ett antal fragestallningar, vilka ligger till grund 
for den intervjuguide96 jag hade med i motet med familjerna: 

Hur ser foraldrarnas forestallningar om foraldraskap ut? 
Vilka forestallningar kring funktionsnedsattning och 
kronisk sjukdom har betydelse for foraldraskapet? 
Hur ser foraldrarna pa sitt eget foraldraskap? 
Vad innebar det att del a foraldraskapet med en person 
med funktionsnedsattning eller kronisk sjukdom? 
Vilken ar foraldrarnas syn pa betydelsen av funktions
nedsattning eller kronisk sjukdom for barnen? 
Hur ser foraldrarna pa omvarldens betydelse for familjer 
med foraldrar med funktionsnedsattningar eller kronisk 
sjukdom? 

En kvalitativ intervjustudie 
Mycket av det jag ville komma at med studien finns inne i huvu
det pa familjemedlemmarna. Med mina ogon sag jag inte nagot 
battre alternativ an kvalitativa intervjuer. Samtidigt ville jag se 
vardagliga aspekter av livet och hur tankar och forestallningar 
hangde ihop med erfarenheter. For att konkretisera samtalen 
har jag kompletterat med andra datainsamlingsmetoder. 
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Detta ar en i forsta hand intervjubaserad studie, komplette
rad med annat material. De aktuella datainsamlingsmetoderna 
ar samtal och intervfuer, strukturerade dagbocker och natverks
kartor. De tva sistnamnda fungerar som nagot konkret att sam
tala kring och kan visserligen analyseras i sig sjalva, men det ar 
de bandade samtalen som studien i forsta hand baserar sig pa. 
Det finns mycket kritik riktad mot kvalitativa intervjuer som 
datainsamlingsmetod, inte minst da det handlar om personer 
med funktionshinder.97 Inom den feministiska forskningen har 
forskare aktivt arbetat for att jamna ut makten i intervju
situationen och aven engagera deltagarna i hela forsknings
processen. Jag har som sagt latit mig inspireras bland annat av 
den feministiska forskningstraditionen just fran den aspekten. 
Detta kommer att diskuteras mer langre fram. 

Innan intervjuarbetet kan paborjas finns det en hel del forar
bete som ska goras. Studier pa familjeliv medfor vanligtvis vissa 
svarigheter nar det galler att na och att komma in i familjer. 98 

Familjeliv ar per definition nagot privat. Familjen valjer vem de 
vill slappa in och vad de vill beratta om olika aspekter av famil
jelivet. Nar funktionsnedsattning kommer in i bilden ger det yt
terligare nagot att ta hansyn till i arbetet med att na familjer for 
studien. Jag upplevde att det kravdes en hel del arbete for att 
hitta familjer som var villiga att delta i studien. Det arbetet kan 
delas upp i tva faser. Den forsta fasen handlade om att finna 
kontaktpersoner som kunde formedla kontakten mellan mig 
och familjerna. Foraldrar med funktionshinder star inte pa gula 
sidorna i telefonkatalogen. For att komma i kontakt med famil
jer pa ett satt som garanterade deras integritet valde jag att an
vanda mig av kontaktpersoner. De fIesta av dessa aterfinns inom 
handikapporganisationerna. Nagon enstaka kontakt har for
medlats genom en person inom varden. En kontaktperson kan 
liknas yid en portvakt,99 som antingen kan hjalpa forskaren vi
dare eller som kan visa sig vara en atervandsgrand. Arbetet med 
kontaktpersonerna handlade till star del om att bygga upp ett 
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fortroende bade for mig som forskare och for studien. Kon
taktpersonerna behovde veta vad studien syftade till for att 
kunna framstalla fragan om deltagande till lampliga familjer. 
Det var aven viktigt att de kande att jag var palitlig som man
niska och forskare och att studien skulle genomforas pa ett pro
fessionellt satt. Rent praktiskt bestod arbetet med kontaktper
sonerna i telefonsamtal, brevskrivande100 och informations
traffar. Nar det fungerade som det skulle var kontaktpersonerna 
nagon som familjen kande och hade fortroende for och som 
darmed oppnade dorren for min kontakt med familjen. 

Den andra fasen, kontakten med familjerna, tog yid nar en 
kontaktperson gay mig ett telefonnummer till en familj som 
kunde tanka sig att delta i studien. Aven i kontakten med famil
jerna var det viktigaste att arbeta for att skapa en fortroendefull 
stamning vilket skulle underlatta for det kommande intervjuar
betet. Kontakterna med familjen borjade med att vi bestamde 
tid for ett forsta mote. Yid det forsta tillfalle vi traffades forsokte 
jag att bara beratta om studien och vad det skulle innebara for 
familjen att delta. Jag forklarade hur jag skulle anvanda det de 
berattade for mig, vad som skuIle handa med banden om de lat 
mig spela in vara samtal, vem som skulle kunna lyssna pa ban
den och vem som skulle kunna lasa utskrifterna. Viktigast var att 
beratta att de inte behovde staIla upp pa intervjuer eIler samtal och 
att de kunde hoppa av nar de ville utan att motivera varfor. 101 

Det var ofta svart att inte fa valdigt mycket information om 
familjen yid detta forsta mote. Att bli tillfragad om att delta i en 
studie satter garna igang tankarna pa vad som kan vara intres
sant att beratta om. Nar vi sedan traffades berattade forald
rarna mycket, troligen for att skapa sig en bild av och forsta vad 
det var jag var intresserad ay. I kontakten med de forsta famil
jerna anvande jag bandspelare aven yid detta forsta tillfalle. Det 
var nagot jag slutade med sedan en mamma hoppat av efter det 
forsta motet, vilket hon upplevde som psykiskt pafrestande. 
Hon var inte beredd pa de kanslor som intervjun vackte i henne. 
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Nar hon ringde mig for att tacka nej till fortsatt deltagande i stu
dien berattade hon att hon matt daligt efter vart mote och den 
efterfoljande helgen. Efter den incidenten ville jag ge familjerna 
battre mojlighet att tanka igenom sitt beslut innan vi startade 
med nagra egentliga intervjuer. I de fiesta familjer har jag darfor 
bara gjort anteckningar yid den forsta traffen sa att vi senare 
kunde folja upp sadant som spontant kom upp forsta gangen. 

Om foraldrarna accepterat att delta efter informationen 
kring studien har vi sedan gatt vidare med intervjuer. Efter av
hop pet som refererades ovan har inte nagon mer familj fallit bort. 

Att arbeta med intervjuer 
Jag namnde tidigare att jag latit mig inspireras av feministiska 
forskare. Anne S. Kasper har skrivit en artikel om kvinnor med 
brostcancer vilken har blivit lite av ett ideal infor mitt eget 
intervjuande. Hennes arbetssatt ar ganska extremt, men tillta
lande. Hon overgav helt sin intervjuguide, anvande bara en 
enda fraga "Can you tell me about your experience with breast
cancer?" Fragan foregicks av att hon sa att hon sag intervjun 
som ett tillfalle for kvinnan att fa beratta sin historia med sina 
egna ord och pa sitt eget vis. Kaspers grundantagande ar att var
je person hon intervjuar ar expert pa sitt eget liv, meningar och 
tro. Hennes uppgift som intervjuare blir da att stodja och hjalpa 
till under samtalet. 102 

Bakgrunden till Kaspers strategi ar att lamna over makt till 
deltagarna och att inte nagon ska behova kiinna sig utnyttjad 
under eHer efter studien. I min egen forskning utgar oftast inter
vjuerna fran en fraga om hur livet blev som det blev. "Hur ham
nade du har tillsammans med ... ?" Jag forsoker aven att poang
tera att man sjalv valjer vad man viH beratta om sitt liv, hur sjalv
klart det an kan verka. Den som har kontrollen over intervjun ar 
den som blir intervjuad. Naturligtvis ar jag med och styr, dess
utom ar jag med och konstruerar intervjun - men avsikten ar att 
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ha en sa lag profil som mojligt. Kasper ser intervjun som "a 
collaborative, consensual enterprise occuring between the 
women and myself."103 Intervjun eller samtalet ar beroende av 
bade intervjuare och intervjuad. Jag har latit Kasper inspirer a 
mig men inte gatt sa langt som hon. Som stod for intervjuerna 
har jag konstruerat en intervjuguide med tankbara amnesomra
den. Intervjuguiden har i vissa samtal knappast kommit till an
vandning alls, men yid andra tillfallen har den varit till nytta for 
att komma vidare. 

Arbetet med att skapa fortroende i och infor intervjusitua
tionen ar till for att aven kansliga amnen ska kunna komma upp 
i samtalen. Det ar viktigt att respektera att intervjupersonen inte 
vill prata om precis allting. Samtidigt kan det vara sa att vissa 
kansliga saker inte tas upp av intervjupersonen av hansyn till 
intervjuaren. Jag kan inte garantera att sa inte har skett i vissa 
fall. Det jag har kunnat gora ar att arbeta for att skapa en tilla
tande atmosfar. 

Foraldrarna har ocksa fatt valja om de vill intervjuas tills am
mans eller individuellt. De flesta har samtalat med mig individu
ellt men nagra fa foraldrar har velat gora det tillsammans som 
ett par. Var intervjuerna skulle aga rum har aven det varit nagot 
som familjerna fatt bestamma over. I de flesta fallen har vi varit 
i familjens hem. Ingen har velat komma till min arbetsplats, uni
versitetet, utan de platser som har valts har varit deras egen 
arena; hem, arbetsplats eller foreningslokal- nagot jag ser som 
en fordel intervjumassigt. 104 

Som redan framgatt ar omradet for denna studie inte oprob
lematiskt ur etisk synpunkt. Radslan har gallt risken att kranka 
den funktionshindrades integritet, men aven risken att aka 
eventuella skuldkanslor. Jag har efter intervjuarbetet forsokt 
gora aterkopplingar till familjerna. Detta har jag upplevt som 
viktigt bade for mig och for familjerna, inte minst av den an led
ning att man som intervjuperson kan bli 'forford' av intervju
situationen och berattat mer an man egentligen tankt sig. Det ar 
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da en trygghet for dem att veta vad jag vill ta upp fran intervjuerna 
och en trygghet for mig att de vet om det och godkanner detta. 

Samtal och intervjuer har i nastintill samtliga falla spelats in 
pa band, utom yid den forsta traffen med foraldrarna i varje fa
milj. Jag har traffat foraldrar fran varje familj yid minst tre till
fallen (med ett undantag). Varje samtal har varat mellan en och 
fyra timmar. 

Att analysera intervjumaterialet 
Jag har tidigare sagt att det ar viktigt att lata foraldrarnas rost 
komma fram i boken. Samtidigt vill jag nagot mer an att bara 
aterge vad olika personer berattat om sitt liv. Jag vill alltsa inte 
bara beskriva utan aven forklara och forsta det som framkom
mer i intervjuer och samtal. Det kravs med andra ord en analys 
av det insamlade materialet. Hur har da analysarbetet gatt till? 
Ambitionen bakom analysarbetet skulle bildligt sett kunna lik
nas yid ett brobygge - jag forsaker utifran enskilda foraldrar 
och foraldrapars berattelser bygga en bro till forstaelse av feno
menet foraldrar med funktionshinder och deras familjer. Hur 
gar det da konkret till? Byggstenarna ar naturligtvis samtalen 
och intervjuerna, bade i sig sjalva och i sina delar. 

Steinar K vale skriver om analysens sex steg.105 Enligt hans 
satt att se borjar analysen redan med att den intervjuade beskri
ver sin livsvarld. Nasta steg ar att den intervjuade i samtalet re
flekterar och sjalv upptacker nya forhallanden och inneborder i 
det som hon eller han berattar. Det tredje steget ager aven det 
rum under samtalets gang och bestar av att intervjuaren ater
kopplar och stammer av i dialogform vad personen menar, vilka 
tolkningar som ar rimliga fran intervjupersonens perspektiv. 
Det fjarde steget ager rum sedan intervjun skrivits ut - det hand
lar om att strukturera materialet. Kvale talar sen om att klarlagga 
materialet, vilket innebar ett urskiljande av vad som ar vasentligt 
och vad som ska sta i fokus for det egentliga analysarbetet. 
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Under sjalva analysarbetet utvecklas inneborder i intervjun, 
klarlaggs den intervjuades egna uppfattningar och ger fors
karen nya perspektiv pa fenomenen. Fern huvudmetoder for 
meningsanalys urskiljs: koncentrering, kategorisering, nar
rativ strukturering, tolkning och ad hoc-metoder.l06 

I vetenskapsteoretiska text er betyder ad hoc sicillan nagot posi
tivt. Det handlar om att radda teorier och hypoteser genom att 
lagga till sarskilda antaganden utifran sarskilda omstandigheter 
som antas rada. 107 Enligt K vales satt att beskriva analysarbetet 
betyder att skapa mening ad hoc att forskaren intar ett eklek
tiskt och pragmatiskt forMllningsatt till materialet och vaxlar 
mellan olika angreppssatt och tekniker dar syftet ar att skapa 
mening i material et. Det ar enligt Kvale troligen den vanligaste 
formen av intervjuanalys. 

I jamforelse med Kvales beskrivning av analysens steg ser jag 
snarare att den borjar redan innan intervjuarbetet kommit 
igang. Dels genom orientering i teorier och i tidigare forskning, 
dels genom andra typer av forforstaelse. En del av min for
forsraelse skildrades inledningsvis under rubriken Varfor denna 
studie. Bade vetenskapliga perspektiv och forforsraelse bidrar 
till skapandet av fragestallningar infor studien och fungerar dar
med som en ram for datainsamlingen. Denna ram blir som en 
forsta sortering i all den data som samlas in ell er som skulle kun
nat ha samlats in. 

I den konkreta intervjusituationen, Kvales forsta till tredje 
steg av analysen, framsrar vissa samtalsamnen som speciellt in
tressanta. Ofta har tankar om hur det personerna berattar ska 
forsras dykt upp redan under intervjun. Inte alltid har den dia
log som Kvale efterlyser verkligen agt rum. Anledningen ar att 
nar samtalet flodar har jag bedomt att det ibland ar viktigare att 
lata personen fa prata till punkt an att avbryta for fortydligan
den. Det ar viktigt att Mlla ett oppet sinne for att svaren inte 
alltid ar de vantade. Ett hjalpmedel for att halla sinnet oppet ar 
att forsoka vara medveten om den egna forforstaelse. Forfor-
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staelse ar den oreflekterade vardagskunskap som bygger pa 
bade egna erfarenheter och den delade verkligheten som ar det 
kulturella kontext vi delar - common sense. Det satt jag har han
terat min farfarstaelse pa, vilken skulle kunna paverka data
insamling och analys, har varit att skriva reflektioner efter inter
vjuerna. Om vad som hande, vad jag hade vantat mig, vad jag 
fann mest intressant och vad som farvanade mig. Vitsen med att 
farsaka reflektera ar att inte hoppa till far snabba slutledningar 
eller tolka intervjuerna alltfar mycket utifran en common sense
farstaelse av faraldraskap och funktionshinder. 

Efter intervjuerna har de flesta av dessa skrivits ut i sin hel
het. Nagra intervjuer har jag skrivit ut sjalv darfar att det har 
varit speciellt svart att lyssna av banden far nagon som inte var 
med i samtalet. Ett mindre antal intervjuer, kopplade till den 
strukturerade dagboken och natverkskartan, har jag samman
fattat i lapande text. Det ar intervjuer som jag anser kretsar 
kring samma teman som tidigare intervjuer med samma person. 

Det utskrivna materialet har lagts in i QSR NUD"-IST 4, ett da
taprogram som fungerar som hjalpmedel far kvalitativa analy
ser av intervjumaterial. Jag anvander dataprogrammet framst 
som ett sorteringsverktyg. Jag arbetar med en intervju i taget 
och lyssnar och laser far att finna ut vilka tematiker som inter
vjun aktualiserar och hur just den personen farhallit sig till 
dessa. Det steg i analysen som K vale kallar att klarlagga mate
rialet kan jamfOras med Anders Gustavsson beskrivning av va
gen fram till hur olika tolkningar kommer till. Gustavsson kal
lar arbetet med att sortera och koda far att "appna materialet 
far tolkning." 108 Vid genomlasning av de utskrivna intervjuerna 
har det som vackte ett speciellt intresse yid intervjutillfiillet ofta fatt 
andra proportioner och nagot annat framstar som mer intressant. 

Vi har kommit fram till K vales femte steg, sjiilva analys
arbetet. Jag har i analysarbetet anviint mig av blandade tekniker 
och ansluter mig pa sa satt till den typ av meningsskapande som 
Kvale kallade ad hoc. Arbetet har koncentrerats pa att finna 
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tematiker. De tematiker som aterfinns i flertalet intervjuer har 
fatt bilda basen for de olika presentationsavsnitten i boken. En 
overgripande tematik ar till exempeI Vagar till foraldraskap. De 
olika familjerna delger sina bilder av hur de kom att bli forald
rar. De bidrar heIt enkeIt med olika satt att forsta en och samma 
sak - olika mojliga tolkningar. Tolkningar ar ett annat arbets
satt jag anvant. Jamforelser ar ett tredje arbetssatt. Navet som 
analysarbetet kretsar kring ar syftet med studien och de frage
stallningar som ar kopplade till syftet. Det handlar salunda om 
att forsta fenomen i vardagslivet utifran familjemedlemmarnas 
horisont. De fokuserade fenomenen ar foraldraskap och funk
tionsnedsattningar. For att na forstaelse maste intervjuer och 
samtal bade lyssnas pa och lasas flera ganger. Analysarbetet ar 
ett intuitivt och tolkande arbete som bygger pa saval fragment 
av intervjuer som intervjun/samtalet i sin heIhet, vilket sedan 
satts i forhallande till ovriga samtal i studien. Det handlar i for
sta hand om hur personerna sjalva forstar sin levda verklighet 
och i andra hand om hur det de beskriver skulle kunna forstas 
pa andra satt. Forstaelsen utokas genom en pendling mellan det 
storre material et och de enskilda intervjuerna. Ibland har jag 
inte sett eller forstatt betydelsen i vissa utsagor forran jag arbe
tat med en annan intervju dar det framkommit andra aspekter 
vilka fatt mig att forsta att detta ar nagonting viktigt. Da har jag 
fatt ga tillbaka till andra intervjuer och har pa sa vis upptackt 
dem pa ett nytt satt. Under vagen gor man preliminara tolk
ningar som sedan stalls mot hela materialet och kontrolleras - ar 
detta en rimlig tolkning? Det ar i forhallande till hela intervjun, 
till allt material runt en familj och till hela materialet fran stu
dien som det marks om tolkningarna haller. Enligt Anders Gus
tavsson ar tolkning "systematiska analyser i syfte att forsta vad 
[ ... ] individer eller grupper sagt ell er gjort ... "109 Det finns, som 
han fortsatter, flera likheter mellan vetenskaplig tolkning och 
vara vardagliga tolkningar och var vardagsforstaelse. Precis pa 
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det viset utgar ocksa mina tolkningar fran familjemedlemmar
nas egen forstaelse av fenomen i sin vardagsverklighet. 

Sammanfattningsvis kan sagas att de tematiker jag funnit i 
livshistorierna har jag forsokt forsta utifran begrepp med tre 
ursprung: For det forsta begrepp som uppkommit i samband 
med analysen som genererats ur materialet. For det andra analy
tiska begrepp hamtade fran socialvetenskaperna och tidigare 
studier kring foraldraskap ochJeller funktionsnedsattningar och 
kronisk sjukdom. For det tredje fran mina egna erfarenheter och 
den kulturella kontext vi delar, aven kallat common sense-kun
skap.l10 Att satta begrepp pa olika aspekter, dimensioner eller 
nivaer i relation till ett fenomen hjalper oss att forsta. Som Lars 
Dencik nastan poetiskt uttrycker det: "Begreber er yore tankers 
0jne. Med dem bliver vi i stand til at betragte den virkelighed, vi 
n0dvendigvis ma forholde os til." 111 

Urval 
Nar vi nu tittat bade pa hur jag har arbetat med intervjuerna och 
hur dessa har analyserats skall jag beskriva vilka det ar som har 
studerats pa detta satt. Eftersom det ar i det narmaste omojligt 
att gora en totalundersokning av alla foraldrar med funktions
nedsattningar eller kronisk sjukdom behovde det goras ett ur
val. Har kommer ocksa en begreppsdiskussion in. Det finns ett 
antal begrepp som relaterar till funktionsnedsattning; funk
tionshinder, handikapp, funktionsbegransning. Andra begrepp 
har blivit historia och slutet pa begreppsutvecklingen har vi sa
kerligen inte sett annu. Begreppsdiskussionen kan bli en egen 
avhandling och det ar inte min avsikt att ga alltfor djupt in i den 
diskussionen. Det finns atskilliga hyllmetrar som behandlat den 
fragan. For en diskussion om det relativa handikappbegreppets 
framvaxt i Sverige kan Lotta Holmes essa Begrepp om handi
kapp rekommenderas.ll2 Sedan 1980 har det funnits en interna
tionell modell for att definiera handikapp kallad ICIDH.l13 Den 
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har under aren reviderats, men har efter omfattande omarbet
ning nu utkommit i en ny version under benamningen ICFY4 
Kritik mot olika modeller och definition er forekommer, vagar 
jag nog pasta, alltid fran nagot hall. En oversikt kring olika mo
deller och forstaelsesatt kring funktionsnedsattningar har gjorts 
a v J erome E. Bickenbach et al. 115 

Ett annat satt att hantera vilka som ska kunna inga i katego
rin personer med funktionshinder finns i Funktionshinder och 
vdlfdrd. Dar har kommitten Valfardsbokslut skapat en operativ 
definition baserad pa en diskussion utifran olika mojlig defini
tionssattY6 Barron, Michailakis och Soderl17 har i ett kapitel i 
SOU 2000:38 delat upp synsatten kring begreppet funktionshin
der i tva huvudgrupper. Enligt deras uppdelning ar ett satt att se 
pa begreppet funktionshinder att se det som ett administrativt 
begrepp. Det innebar att funktionshinder har den som kan kom
ma i fraga for insatser och service avsedd for den gruppen perso
ner. Ett annat satt ar att utga fran "nagot eller nagra individuella 
kriterier" 118 i klartext funktionsnedsattningar eller - storningar 
(pa engelska impairments) eller diagnos. 

I den har studien har jag utgatt fran individuella kriterier. Jag 
har efterfragat personer med nagra skador eller kroniska sjuk
domar vilka ar tamligen vanliga ur ett befolkningsperspektiv. 
Mitt val foll pa cerebral pares, multipel skleros och ryggmargs
skador. Valet utgick fran CP-skador dar kunskapsluckorna 
kring foraldraskap och familjeliv ar speciellt stora. ll9 Har har vi 
att gora med en medfodd skada. MS ar daremot en progressiv 
fluktuerande kronisk sjukdom och ryggmargsskador kan vara 
medfodda, men aven ha uppstatt nar som helst under livet. Det 
ar alltsa tre tillstand som skiljer sig at pa flera satt, vilket har 
olika inflytande pa foraldraskapet i och med att det ger olika 
fysiska begransningar. Fokus ar emellertid satt pa foraldraskap 
och da speciellt foraldraskap med funktionsnedsattning eller 
kronisk sjukdom. Det de olika diagnosgrupperna bidrar med ar 
bredd och okad forstaelse for fenomenet foraldraskap i forhal-
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lande till funktionsnedsattning. Man kan beskriva urvalet i helt 
andra termer an i diagnoser, och da istallet satta upp tva grund
laggande kriterier. Det forsta ar att urvalet skall innehalla for
aldrar med bade lattare typer av funktionshinder och foraldrar 
dar funktionshindret ar gravt. Det andra ar att har bade skall 
finnas fi:iraldrar som har en medfodd skada och sadana som har 
forvarvat sitt funktionshinder senare i livet. De sistnamnda kan 
ha hunnit bygga upp en identitet som icke-funktionshindrad 
som senare maste skrivas om pa nagot satt. Har kan det vara pa 
sin plats att tala om biografiska brott, nar livet tar en ny vand
ning och bade forflutet och framtiden maste skrivas om.120 

Processen med att finna familjer ar tidigare beskriven. Sa 
snart en familj sagt att de ville delta har samtal och intervjuer 
tagit sin borjan. Materialet har vuxit under tiden som arbetet 
med att informera om studien pagatt och familjer blivit tillfra
gade om deltagande. Att finna familjer var ett omfattande ar
bete. I en studie fran Storbritannien med vissa likheter med den 
har berattar Michele Wates om sina svarigheter med att finna 
personer som ville stalla Upp.121 Men detta ar ett problem, som 
jag sagt tidigare, inte bara galler studier som beri:ir foraldrar 
med funktionshinder. Allteftersom materialet vaxte valde jag 
yid en tidpunkt att sluta soka nya familjer. Jag gjorde sa framfo
rallt for att kunna gora det material som samlats in rattvisa. 
Arbetet med att finna ytterligare familjer hade tagit mer tid och 
energi som jag nu istallet valde att lagga pa analysen. Det hand
lade om att gora valet mellan bredd och djup. Med ytterligare 
data hade analysen snarast lopt risk att blir alltfor ytlig. 122 

Utifran beslutet att sluta soka familjer blev det elva familjer 
som ingar i studien, totalt 39 personer. Fyra av dessa familjer 
hade mammor med MS. Bland de fyra familjer med foraldrar 
med CP-skador var fyra av dessa mammor och tva pappor. I de 
tre familjer med foraldrar med ryggmargsskador fanns det tva 
pappor med traumatiska ryggmargskador och en mamma med 
ryggmargsbrack. Sa har ser en schematisk bild av familjerna ut: 
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Familjer med foraldrar Familjer med foraldrar Familjer med foraldrar 
medMS med CP-skada med ryggmargskada 

Familjen Asklof (A) Familjen Dahlgren (D) Familjen Engstrom (E) 
Mamma (Anna) med Mamma (Ines) med CP- Pappa (Jan) med 
MS, pappa (Anders) + skada,pappa (Sven) + traumatisk skada och 
ett barn (Annelie, 10 ar) ett vuxet barn (Daniel, mamma (Lotta) + tva 

31 ar) barn (Martin, 8 ar, Fia, 
3 ar) + ett barn dog pa 
grund av sjukdom 
(Niklas) 

Familjen Birgersson (B) Familjen Friberg (F) Familjen Johansson (J) 
Mamma (Birgitta) med Mamma (Anna-Karin) Pappa (Mikael) med 
MS, pappa (Bjorn)+ tre med CP-skada), pappa traumatisk skada och 
barn (Jens, 12 ar, Ida, 5 (Erik) + tva barn (Sara mamma (Eva) + ett barn 
ar, Alva, 4 ar) 7 ar, Olivia, 3 ar) (Elin, 2 ar) + vantade 

barn 

Familjen Hansson (H) Familjen Gronkvist (G) Familjen Lind (L) 
Mamma (Vivianne) Mamma (Linda) och Mamma (Asa) med 
med MS + ett barn pappa (Hans) bada med ryggmargsbrack och 
(J essica, 17 ar) CP-skada + tre barn pappa (Olle) + tva barn 

(Robin, 12 ar, Annika, (Kalle, 6 ar, Srina, 
10 ar, Albin, 6 ar) + ett foddes under studiens 
barn foriorat i plotslig 
spadbarnsdod (Felicia) 

gang) 

Familjen Knutsson (K) Familjen Isaksson (I) 
Mamma (Ylva) med Mamma (Ingrid) och 
MS (valde abort nar pappa (Ake) bada med 
hon insjuknade och CP-skada + tva barn 
blev gravid) (Linus, 9 ar, Natalie, 6 

ar, omhandertagna) 

Alia namn pa familjemedlemmarna ar fingerade. Bokstaverna 
inom parentes i tabellen ovan ar de beteckningar pa familjerna 
som forekommer i samband med citato Jag vill aven namna i 
samband med oversikten av familjerna att av foraldrarna i ta
bellen ovan har fyra stycken personlig assistans: Jan Engstrom, 
Linda Gronkvist, Ingrid Isaksson och Asa Lind. 
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Jag sokte foraldrar med MS, CP-skada eller ryggmargsskada. 
Nar jag fattade beslutet att sluta soka fIer familjer till studien 
fanns dar en snedfordelning mellan faderskap och moderskap 
med tanke pa viI ken typ av funktionsnedsattning vi tittar pa. Till 
viss del speglar snedfordelningen verkligheten, men inte fullt ut. 
Naturligtvis finns det pappor med MS, men jag fick inte kontakt 
med nagon som ville stalla upp. 

En annan dimension som inte fokuserades i urvalet ar utbild
ningsbakgrund. I denna studie skiljer sig familjerna at bade med 
tanke pa utbildningsbakgrund och ekonomiska forutsattningar. 
Det ar dock ingenting som styrt urvalet av familjer. Olikheter i 
utbildningsniva kan medfora skillnader nar det till exempel gal
ler att hantera myndighetskontakter och ar pa sa vis en betydel
sefull omstandighet. 

ATT LEVA MED FUNKTIONSHINDER 

De foraldrar vi moter har haft sjukdom eller skada innan de blev 
fOraldrar. Darfor kan det vara pa sin plats att kortfattad berora 
nagot kring hur det ar att leva med funktionshinder. Egentligen 
ar detta m'lgot som omojligt later sig beskrivas kortfattat. Det 
foljande skall darfor ses som en grov introduktion till de livs
omstandigheter som vara familjer har erfarenhet ay. Det ar ock
sa har vi for forsta gangen moter nagra av de personer som res
ten av boken kommer att handla om. De kommande avsnitten 
beskriver kortfattat vad multipel skleros, CP-skada, traumatisk 
ryggmargsskada och ryggmargsbrack ar. Det ar framfor allt 
skrivet for att skapa en forstaelse hos lasare som saknar tidigare 
kunskaper om dessa tillstand. 

Multipel skleros 
Multipel skelros, MS, kan komma smygande eller sla till plots
ligt. Risken att drabbas ar ungefar en pa 800. De fIesta som far 
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sjukdomen ar kvinnor i 20-40 ars aldern. Det ar dub belt sa van
ligt bland kvinnor som bland man.123 Utvecklingen av sj ukdo
men ar valdigt olika och den ar mycket nyckfull. Varfor den ar 
sa svart att forutse forstar man lattare om man vet lite mer om 
vad som hander i kroppen. Det ar en sjukdom som drab bar det 
centrala nervsystemet, hjarnan och ryggmargen. Aven om sym
tomen visar sig i olika delar av kroppen beror det alltid pa ned
satta funktioner i nervbanorna i det centrala nervsystemet. 
Kroppens immunforsvar forstor sjalv genom inflammationer 
ledningsformagan hos nerverna. Det har sker slumpvis och far 
valdigt olika symtom beroende av var skadan sitter. Ibland tap
par nagon synen, ibland blir nagon forlamad i en del av kroppen 
eller tappar kanseln. Det har ar symtom som oftast gar over. 
Ibland blir personen inte helt bra utan det kvarstar en forsam
ring. Aven om skadan laker kan arr bli kvar pa nerverna. 124 Arr 
kallas pa latin "skleros", multipel skleros betyder med andra 
ord "manga arrhardar". 

Skadeomradet kallas for MS-plack. Ett annat begrepp som 
man ofta talar om i samband med MS ar skov. Det betyder att ett 
symtom kommer plotsligt och att det finns kvar en tid och sen 
gar tillbaka, he It eller delvis. Man brukar tala om fyra olika ty
per av MS, med olika prognoser. Tre av typerna yttrar sig skov
vis, yid den fjarde typen forsamras gradvis formagor utan nagon 
aterhamtning. Den fjarde typen kanske egentligen handlar om 
en annan, men beslaktad sjukdom. 125 

Vad hander nar en person drabbas av exempelvis kanselbort
fall, forlamningar, dubbelseende eller balansproblem? Finns 
inte nagon tidigare erfarenhet av MS ar det vanligt att orsaken 
till besvaren soks pa annat hall. Alan Radley skriver hur perso
ner som drabbats av kroniska sjukdomar hanterar symtom och 
vad som kan inverka pa om man soker hjalp eller inte. Ar inte 
symtomen allt for svara soker personerna vardagliga och natur
liga forklaringar till de symtom de upplever.126 
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De mammor med MS som forekommer i var framstallning 
berattar att det tog flera ar att fa diagnos pa sina symtom. Under 
den tiden pendlade de ofta mellan olika forklaringar. En av 
kvinnorna, Vivianne Hansson, vaknade en morgon med alldeles 
domnade ben. Hon jamforde det med tandlakarbedovning. 
Hennes reaktion var att det gar nog over. 

Allra forst sa tanker man val att det ar nagonting som gar 
over. Sa jag ha de ingen tanke pa att det kunde vara nagon 
sjukdom eller sa dar, inte ails, jag tankte inte ails sa. (H: 
mamma, rad 97-101) 

Ett skov gar inte over sa snabbt och da borjar sokandet efter for
klaringar till de symtom som personen upplever. I Viviannes fall 
funderade hon bland annat over om det kunde ha med hennes p
piller att gora. Eftersom hon da vande sig till "fel" stalle mottes 
hon av andra teorier och fick rekommenderat okat intag av B
vitaminer och i ett senare skede fick hon valium utskrivet for 
samma besvar. Lakaren forlade med andra ord hennes besvar 
till psyket. 

Eftersom skov vanligtvis gar over av sig sjalva med tiden ar 
det svart att saga vad som har effekt pa sjukdomen och vilka for
battringar som ar en naturlig del i sjukdomens forlopp. Aven om 
tanken pa MS har snuddat yid dem som drab bats ar det mojligt 
att forneka den nar skovet ar over. 

En som tidigt misstankte vad det var som hant henne var Bir
gitta Birgersson. Hon fick en synnervsinflammation och laste att 
detta kunde vara forsta tecknet pa MS. 

Jag kommer precis ihag var jag satt, hur jag satt och ja. For 
det var som en, jag vet inte, en kalldusch ar ju fel att saga, for 
det var ungefar som ett glodgat jarn inne i huvudet pa mig. Sa 
radd vart jag. For jag hade ju aldrig traffat nagon MS-sjuk 
som inte satt i rullstol eHer var sangliggande. (B: mamma, rad 
229-235) 
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Nar synnervsinflammationen gick over letade hon pa samma 
satt som andra berattar om efter mer naturliga och enkla forkla
ringar till de besvar hon periodvis kunde uppleva. 

Aven i motet med varden berattar intervjupersonerna om att 
MS inte var bland det forsta som spekulerades kring. Anna som 
blev akut dalig under en semester blev presenterad for en mangd 
alternativ till symtomen, fran fastingbett till att hon reagerade 
pa sina amalgamfyllningar. 

Vad vi tittat pa hittills ar hur man lever med ovissheten om att 
man har MS. Men vad innebar det for personen att veta att hon 
har MS? Vissa satter varde pa att antligen ha fatt en diagnos, 
andra kanner att det ar skont att ha haft ett uppskov. En som 
resonerar pa det sistnamnda sattet ar Vivianne. Hon sager att hon 
inte hade velat veta det tidigare, trots de besvar hon hade och trots 
hennes misstankar om att det kunde handla om en hjarntumor. 

Nej jag tror inte att jag hade velat veta det da for det hade nog 
gjort att jag pa nat vis aldrig mer hade blivit bra tror jag. Jag 
ha de val blivit bra men jag ha de alltid tankt pa det har. (H: 
mamma, rad 172-175) 

Enligt Vivianne hade sjalv diagnosen gjort att hon aldrig ha de kun
nat bnna sig frisk ens nar hon inte ha de sa mycket besvar. Ocksa 
Anna Asklof ville halla sjukdomen ifran sig i det langsta aven om 
hon ha de fatt diagnos. Hon visste vad det var, men ville inte att den 
skulle styra eller inverka pa hennes liv. Efter hennes senaste stora 
skov sager hon att hon lart sig att ta det lugnare och bnna efter 
vad hon orkar. Hon sager att hon accepterar sin MS idag. 

Jag vill sa mycket och jag tycker det ar roligt och jobba och 
jag vill att det ska vara som vanligt. Jag ar ganska seg sa men 
det ar lite svart. Nu har jag lart mig att satta dom har gran
serna. Det tycker jag sjalv. Jag tillater mig sjalv att saga att 
'jag ar jattetrott, jag maste ga och lagga mig'. Idag kan jag 
saga det till folk, men det kunde jag inte forut. (A: mamma, 
rad 674-680) 
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Att leva med MS ar att leva med osakerhet, Louise Hoffsten kal
lar det i sin sjalvbiografiska bok for Djavulens lotteri. 127 Nagon 
garanti mot nya skov kan ingen ge aven om mediciner som haI
ler MS i schack har utvecklats under senare ar. Kroppen sager 
ifran ibland om det varit for stressigt och ibland finns ingen som 
helst forklaring till ett skov. Att lyssna pa sin kropp forefaller 
anda for dem jag pratat med i den har studien att vara en viktig 
del av livet med MS. 

Vi talade ovan om att man kan drabbas av foriamningar, 
kanselbortfall eller att foriora synen pa ett oga. Andra exempel 
pa symtom som kan forekomma ar spasticitet128 , koordina
tionssvarigheter, balanssvarigheter, skakningar, dubbelseende, 
talsvarigheter, svarighet att halla urinen, sexuella problem och 
nedsatt intellektuell formaga. Dessa symtom ar uttryck for ska
dor pa nervbanor som ger nedsattningar pa speciella funktioner, 
men det finns ocksa mer all manna symtom - trotthet ar det mest 
patagliga. 129 Trottheten ar nagot som mammorna i boken ofta 
talar om och som kan vara ett hinder for ett "normalt" liv. 

Under manga ar har det saknats egentlig behandling av MS. 

Under senare tid har det dykt upp ett antal nya mediciner. Av 
vara familjer ar det en mamma som behandlas med en av de nya 
medicinerna. Samtliga med MS i studien har and a asikter och 
funderingar kring de nya medicinerna och overvager om det 
skulle vara nagot for demo 

Cerebral Pares - CP-skada 
Cerebral pares beror pa att hjarnan ar skadad i de delar som har 
att gora med rorelseformagan. Det ar inte nagot som ar progre
dierande, det vill saga som fortsatter att forsamras. Det handlar 
om skador som har uppkommit fore tva ars aider, saledes innan 
grundlaggande fardigheter ar utvecklade (till exempel att sta, ga 
och tala). De allra fiesta CP-skadorna uppstar fore fodseln. Or
sakerna kan vara syrebrist, blodningar, infektioner med mera, 
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vilket ibland aven leder till skador pa mer an de delar av hjarnan 
som styr rorelseformagan. Detta innebar att det kan finnas till
laggshandikapp.130 

Yttringarna av en CP-skada ar olika beroende pa var i hjar
nan skadan sitter. Man kan saga att CP-skadorna tillhor tre 
grupper med olika grundproblematik: spasticitet, dyskinesi, 
ataxi. Spasticitet innebar att vissa muskIer standigt ar spanda 
och personen inte viljemassigt kan slappna ay. Dyskinesi hand
lar om ofrivilliga ochleller forvridna rorelser. Ataxi ar balans
storningar och sa kallade samordningsstorningar av rorelser.l31 

Forlamningar tillhor de vanligaste symtomen och de kombi
neras ofta med spasticitet i olika muskelgrupper. Nar det ar 
halva kroppen som drabbas kallas det for hemipares, ar benen 
mer drabbade kallas det dipares och ar bade armar och ben 
drabbade kallas det tetrapares. 132 

Tidigare har m<lnga personer med CP-skador uppfattats som 
mindre intelligenta. [ ... 1 Symtom som dalig horse I, svarighe
ter att prata, grimaser och andra ofrivilliga rorelser har 
manga ganger missuppfattats. [oo.] Det finns tyviirr fortfa
rande stor okunskap bland allmanheten i denna fraga.133 

For foraldrarna till ett barn med CP-skada handlar det om att 
under de forsta aren i livet forsta att man blivit foralder till ett 
barn med funktionshinder. For barnen ar det lite olika nar de 
inser att de inte riktigt i alIa sammanhang ar som andra barn. 
Anna-Karin Friberg berattar att hon inte forran hon fick en lille
bror, hon var sjalv i skolaldern da, egentligen upplevde sig sjalv 
som funktionshindrad. 

ja, och sen var man ju avundssjuk liksom da, kanske var 
mera medveten om att man inte var som andra nar han bor
jade springa omkring dar liksom. Som jag inte kunde komma 
ivag. Det gick inte. ( F: mamma, rad 227-231) 
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I Anna-Karins fall hade det kanske betydelse att hon hade gatt 
pa ett daghem med andra barn med rorelsehinder, men det var 
inte sa att hon inte tidigare visste om sitt eget rorelsehinder. 

Man hade ju sett liksom andra for det fanns ju andra avdel
ningar acksa med andra barn, sa det var ju inte det liksam, en 
aha-upplevelse sa, man visste ju att man inte var sam andra 
men man brydde sig ju inte. (F: mamma, rad 236-239) 

Det ar flera personer med CP-skador i den har studien som be
rattar om mobbing i skolaldern och om hur liirarna de motte da 
inte riktigt visste hur de skulle handskas med den situatianen. 
De som berattar ar nu vuxna och det ar forhoppningsvis annor
lunda idag - att barn och ungdomar med funktionshinder inte 
ska behova bnna sig lika utsatt som de gjorde da. Linda Gron
kvist refererar till mellan- och hogstadietiden som en jobbig tid 
nar det hande mycket bade med kropp och sjal: "Har man da ett 
rorelsehinder ar det da man borjar upptacka det. Man funderar 
valdigt mycket da." (G: mamma, rad 116-118) En stor del av det 
hon funderade pa rorde framtida relationer - skulle hon hitta 
nagon pojkvan, skulle hon nagon gang i framtiden fa barn? 

Aven om jag under intervjuer och samtal fatt hora flera be
rattelser om mobbing och om bnslor av utanforskap i skolan ar 
det inte den enda erfarenheten. Linda berattar att nar hon bor
jade gymnasiet blev det en vandning for henne. Han sager att 
han och manga med henne var skoltrotta men att hon and a triv
des under gymnasietiden. "Jag trivdes ju med kompisar. Det var 
dar jag fick riktiga vanner da." (G: mamma, rad 273-275) Det 
var under gymnasietiden Linda traffade Hans, som hon idag le
ver med och har barn tillsammans med. 

Att inte kvinnor med funktionshinder ses som riktiga kvin
nor ges det standiga exempel pa i olika sammanhang.134 Troli
gen ar det pa grund av sadana forestallningar som en rullstals
buren kvinna kan fa bo i en korridor pa en folkhogskola med 
bara man och utan mojlighet att lasa dorren om sig. Det ar vad 
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som hande Anna-Karin nar hon skulle ga pa folkhogskola. Hon 
fick inte lasa sin dorr for da kunde inte personalen komma in om 
hon behOvde hjalp. Det hande mycket otrevliga saker pa grund 
av detta. Hon blev antastad och madde mycket daligt av detta. 

Sa det var jobbigt. Fast det pratade man ju inte om d!L For 
man tankte, ja det ar nog fel pa mej liksom. For det mesta 
somna dom sa man klarade sig ju anda. (Marie: Yrm. Men 
om dom inte gjorde det da?) ja, da forsokte man ringa perso
nalen, da gick dom bara upp och stangde av larmet. (F: 
mamma, rad 489-495) 

Erfarenheter som den har ovan satter sina spar i sjalen,u5 Det ar 
ju ingenting som primart har med sjalva funktionsnedsatt
ningen att gora, men det ar uppenbart att det kunde handa pa 
grund av forestallningar kring funktionshinder. Omvarldens 
negativa forestallningar kring funktionshinder ger konsekven
ser nar det galler att bra sig att leva med CP-skada. Men det 
finns ocksa positiva erfarenheter. Anna-Karin berattar om hur 
hon och Erik borjade sin relation: 

ja, sen hade vi ju videofilmat hela resan och sa dar, sa skjut
sade Erik hem mej, 'sa jag kommer hem till dej med filmen. Sa 
kan vi fika'. Sa tankte man 'nej inte en till som utnyttjar en'. 
Men sa var det ju inte sen. Sa traffades vi anda och prata och 
sa dar. Sen flyttade han hem till mej. (F: mamma, rad 915-921) 

Aven inom arbetslivet tycker sig Anna-Karin ha blivit behand
lad som vem som helst av sina arbetskamrater. "Ja, dom har all
tid varit bra arbetskamrater och man ska hanga med pa allting 
och sa dar." (F: mamma, rad 739-740) 
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Ryggmargsskador 
Tidigare skrev jag att en ryggmargsskada kan ha forvarvats nar 
som helst i livet eller vara medfodd. I den har studien forekom
mer bade traumatiska ryggmargsskador och ryggmargsbrack. 
Bada tillstanden ska sagas nagot om. 

Traumatisk ryggmargsskada 
En traumatisk ryggmargsskada uppstar plotsligt. Den vanli
gaste orsaken ar framforallt olyckor i trafiken. Andra anled
ningar ar fall och till exempel olyckor yid dykning. Beroende pa 
var skadan ar lokaliserad pa ryggmargen far den olika konse
kvenser. Sitter skadan i nackregionen paverkas armar, ben och 
bal (tetraplegi) men aven blodtryck och kroppens formaga att 
reglera kroppstemperaturen. Sitter skadan i brost- eller liind
ryggen paverkas inte armarna men benen (paraplegi) Ar skadan 
komplett saknas kansel och rorelseformaga under skadenivan, 
ar skadan inkomplett finns det viss funktion kvar. En komplett 
skada innebar att man inte viljemassigt kan kontrollera tarm- och 
blastomning och den sexuella funktionen paverkas kraftigt. Ll6 

Hur en person reagerar efter en olycka ar valdigt individuellt. 
Vanligt ar dock att personen genomgar nagon form av kris
reaktion. Personen star infor en framtid som inte langre f61jer 
den riktning han eller hon tidigare mer eller mindre tog for gi
ven. Det innebar nya val att ta stallning till utifran de kunskaper 
och den bild av verkligheten personen har.137 En person, Mikael 
Johansson, skadade sig nar han var i ovre tonaren. Han berattar 
hur han efter sin ryggmargsskada till att borja med hoppades 
mycket pa att bli helt aterstalld. 

Eftersom jag har en inkomplett skada, eller vad man kallar 
det, sa kom det tillbaka lite kansel och lite styrka och lite ror
lighet i benen [ ... ]lite sakta, sakta, lite, mer och mer va' och 
det gay ju lite sa dar forhoppningar om att det skulle bli helt 
bra da. (J: pappa, rad 103-109) 
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I Mikaels fall var det inte nagra forhoppningar han fatt av la
kare eller annan sjukvardspersonal. Det var vetskapen om att 
hans skada var inkomplett och att han forbattrades till en bor
jan som gay honom motivation att fortsatta trana. Efter mana
der av traning som gett mer insag han att det som den intensiva 
traningen nu gay endast var marginella forbattringar. Mikael 
sager idag att han inte angrat att han drog ner pa traningen da. 

Nej valet var nog ratt da i alla fall, komma ut i livet igen sa att 
jag kunde borja leva. Och dar kom kompisar och sant in, att 
man fick vara med ut och sa dar. Det har inte varit nagra pro
blem nagon gang direkt att jag har suttit i rullstol utan de har 
accepterat det. (]: pappa, rad 133-138) 

Att kompisarna har accepterat att Mikael sitter i rullstol ar inte 
samma sak som att saga att det varit enkelt hela tiden. Precis 
som den forsta tiden var svarast for Mikael var den ocksa sva
rast for kompisarna nar det gallde att forsta vad detta skulle 
komma att innebara. 

Det var svart i borjan, bade for dem och mig, veta liksom hur, 
det var svarast for mig att veta hur mycket jag klarade av lik
som, hur mycket jag skulle vara i vagen eller hur mycket de 
skulle behova hjalpa mig och sa dar va'. Dar bnde man nog 
sjalv att, att det var lite jobbigt. (]: pappa, rad 147-151) 

Fragor om skam och skuldkiinslor kan sakert ocksa spela in i 
hur relationer utvecklas efter en olycka. I Mikaels fall var det 
ingen som kunde sagas ha orsakat den. Ett annat exempel kom
mer fran Jan Engstrom, dar en van rakade vara orsaken till hans 
skada. Det var bara otur, enligt Jan, som inte tror att hans van 
menade nagot ilIa. Relationen till de som var med yid olyckan 
avbrots darfor att en orsakade skadan och andra forvarrade den 
genom att gora fel saker. Allt detta led de, tror Jan, till skuldkans
lor. Men Jan tror aven att det var radsla att behova betala skade
stand som gjorde att de fornekade sin inblandning i olyckan. 
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Det blir ett nytt liv som borjar efter en olycka av den typen 
som Mikael och Jan rakade ut for. Vissa paborjade eller avslu
tade utbildningar och arbeten ar inte langre mojliga framtids
scenarier. Lang rid praglas av traning och annu mer traning. 
Enligt Jan uppkommer inte de stora fragorna genast. 

Man hall pa och tranade och grejade l ... ] sag val nagon kille 
som har samma, som kom och tranade pa dagarna ibland dar 
jag var. Holl ju pa men, nej, men det var nog for tidigt, funde
rade inte sa mycket. Jag vet bara att han korde bit och sa. (E: 
pappa, rad 1573-1543) 

I exemplen som forekommer har har de skadade haft kontakter 
fran forsta borjan med personer fran handikapporganisationer. 
Detta har lett till bade vanskapsrelationer och till arbetstillfal
len. Men framforallt var det ett forsta steg att lara sig leva med 
funktionshinder i och med att man fick se att andra med samma 
skador levde bra och innehallsrika liv. Deras forsta farhagor att 
de aldrig skulle kunna ha sex ell er kora bil kom pa skam. 

De ryggmargsskadade mannen i studien talar i valdigt liten 
utstrackning om att de kant sig annorlunda bemotta. Det ar 
mer i termer av undantag som de tycker att manniskor bemoter 
dem pa ett satt som skiljer sig fran hur andra blir bemotta. 
Detta forklarar Jan med att samhallet har forandrats. "Man ser 
val mera handikappade [nu] an forr sa har. Det kanske ar mer 
upplyst." (E: pappa, rad 668-669) Mikael har ungefar samma 
tankegangar kring funktionshindrades situation i samhallet 
och vad det beror pa. 

Ja vana och kunskap. Kunskap om vad det handlar om och 
det ar ju det man, det ar ju det som hela samhallet haller pa 
och forandras. Man ser folk som ar handikappade ute pa stan 
mera, i TV och tidningar och allt, allt, allt som ror handikapp 
haller man pa, man kommer liksom opp och syns pa ett annat 
satt an vad man gjorde fOrr i tiden. (]: pappa, rad 1073-1078) 
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Aven om samhallet har forandrats har inte funktionshinder for 
den skull blivit sa naturligt att inte andra manniskor tittar. Mi
kael talar om en offentlighet som personer med funktionshinder 
kan behova leva med och som han sjalv har accepterat och ser 
som mer eller mindre oundviklig. 

Man ar fortfarande och kommer alltid att vara en mindre 
grupp an resten av folket och det kommer ju alltid att vara 
folk som tittar pa en och sa dar va och det tycker jag, det man 
maste bjuda pa eller sa maste det alltid vara eftersom man ar 
en mindre grupp. Det kommer alltid och vara folk som tittar 
pa andra manniskor som avviker pa ett eller annat satt. (J: 
pappa, rad 1089-1095) 

Ryggmargsbrack 

Det finns en gemensam benamning for tre olika medfodda miss
bildningar pa ryggkotorna och deras taggutskott - Spina Bifida. 
Det som i vardagslag kallas ryggmargsbrack ar den vanligaste 
formen av dessa tre och den heter pa latin Myelomeningocele. 
Yid ryggmargsbrack ligger ryggmargen oppen pa nagot stalle pa 
ryggen nar barnet fods.138 Det innebar att den kan bli skadad, 
uttorkad eller infekterad. Bracket opereras under forsta le v
nadsdygnet. Beroende pa var bracket sitter ger det olika konse
kvenser. I ovre delen av ryggraden behover det inte orsaka nagra 
problem alls. I nedre delen av ryggen kan det ge muskelsvaghet 
och/eller forlamningar. Det kan aven led a till felstallningar i ben 
och rygg. Nervfunktionerna till urinbIasa och andtarm kan pa
verkas och beroende pa hur skadan ser ut kan kanselfor
nimmelser som kyla, varme och smarta paverkas. Manga barn 
med ryggmargsbrack utvecklar aven vad som kallas vatten
skalle, ett okat tryck mot hjarnan. Det atgardas med att operera 
in en sa kallad shunt i huvudet. Shunten ar en ventil som reglerar 
trycket och leder bart vatskan till magen. 139 

En mamma med ryggmargsbrack ar Asa Lind. Hon har vuxit 
upp i ett mindre samhalle. 
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Och sjalva innerstan ar ju liten och alla kanner ju mig dar da, 
om man sager, eller inte kanner men vet vem jag ar. For jag ar 
ju oftast den, som ar nere pa stan med rullstol. Annars ar det 
ju bara liksom aldre, som bor pa vardhem och sant dar da. 
Jag ar ju yngre, yngst. [ ... ] Sa jag kanner. .. och det kan vara 
lite jobbigt. (L: mamma, parintervju, rad 2651-2664) 

Den typen av uppmarksamhet kan Asa uppleva som lite pafres
tande, men hon sager att hennes kompisar inte ser henne som 
funktionshindrad. Det ar naturligt for dem att hon sitter i st~!. 
Samtidigt forefaller det som om handikappidrotten har gjort att 
Asa kanner sig lite speciell, mest pa ett positivt satt. Den uppmark
samheten har hon ingenting emot och Olle, Asas man, berattar: 

Och sa ar det val det att du har varit ute, du har har hallit pa och 
[sportat 1 sa mycket ocksa, sa det ar ofta, nar man ar pa stan sa 
har och sa berattar man om Asa. Ja. Ja, hon har [tavlat i 
hkidrott]. Ja, det har jag sett i tidningen och sa har da, och lik
som. For du har ju vart mycket i tidningen med det, med [sport 1 
och sa har och va. (L: pappa, parintervju, rad 2632-2639) 

Idrott och sport har varit en viktig del av livet fram till att Asa 
blev foralder. Genom handikappidrotten har hon traffat intres
santa manniskor, inte minst sin man. Han har inte nagot funk
tionshinder men har varit engagerad inom handikappidrotten. 

Asa och Olle bor i narheten av hennes foraldrar. Dessa har 
alltid varit viktiga for henne och for hennes arbete for att bli 
sjalvstandig. Samtidigt verkar de ha haft svart att slappa taget 
om Asa och forsta att hon ar vuxen med en egen familj nu. Asa 
har funderat lite over om det Finns nagon koppling mellan den 
oro hon markte fran hennes mammas sida infor Asas forloss
ningar och de erfarenheter som hennes mamma hade i samband 
med att Asa foddes. 
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Hon kanske tanker i dom banorna. Jag vet inte [ ... 1 Ja, det 
kan vara silo Det vet man ju aldrig men jag funderade, man 
funderar ju ... om det kan vara silo Vet inte faktiskt. [ ... ] Men 
det var ju det att han, han vart ju sjalv sa chackad, nar jag 
kam. Han visste ju inte nanting am det har. Men med att jag 
var handikappad, nar jag kam. Han vart sa chackad sa han 
ringde inte till pappa ens en gang, nar jag var fodd. (L: 
mamma, parintervju, rad 2246-2254, 2258-2266) 

Det Lher pa Asa som att hon har en forstaelse for sin mamma 
och att det var svart att fa ett barn med funktionshinder. Asa 
sager sjalv att hon ar riidd att foda ett barn med funktionshinder 
och undrar om hon skulle orka med det. 

DEN FORTSATTA FRAMSTALLNINGEN 

Den fortsatta framstallningen drivs framat av det empiriska 
material och resultaten i studien. I nasta kapitel beskrivs forald
rarnas tankar kring och erfarenheter av sitt foraldrablivande. 
Det tar sin borjan i langtan efter barn och tankar kring beslutet 
att forsoka bli foralder. Vi far aven folja med i deras minnen 
kring graviditet och forlossning. 

I kapitel3, 4 och 5 beskrivs ur olika vinklingar det levda forald
raskapet. Det forsta av dessa tre kapitel handlar dels om omvarl
dens forestallningar kring foraldraskap och funktionsnedsatt
ningar, dels om krav och forvantningar som foraldrarna kan upp
leva fran omgivningen. Kapitel 4 behandlar vardagslivets organi
sering i familjen. Det femte kapitlet belyser foraldrarnas egna fore
stallningar och reflektioner kring funktionsnedsattningar eller 
kranisk sjukdom, foraldraskap, familjeliv och barn. 

Avslutningsvis kommer en kort sammanfattning av vad jag 
bedomer som de viktigaste iakttagelserna och nagra avslutande 
reflektioner. 
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KAPITEL 2 

Vagar till foraldraskap 

Vagarna till foriildraskap kan se ut pa flera olika satt. Det far vi 
erfara genom foriildrarnas berattelser. Det finns olika drivkraf
ter och olika hinder pa vagen till foriildraskap. Den starkaste av 
dessa drivkrafter ar langtan efter barn. Men samtidigt ska vi 
komma ihag att alla manniskor vill inte ha barn. For vissa har 
vagen till foriildraskap varit enklare an for andra. Vissa har ons
kat barn och de har fatt det. Andra kan inte fa barn, inte utan 
hjalp. Ett annat alternativ kan vara adoption. Vissa foraldrar 
upplever att de blivit uppmuntrade, andra att de blivit ifraga
satta i sin vilja att bli foriildrar. 

LANGTAN EFTER BARN 

Onskan att fa barn ar inte nagot som ar konstant over tid hos en 
manniska. Beroende pa vilka livsomstandigheter vi lever under 
forandras kanslan av att vilja skaffa egna barn. Langtan efter 
barn ar mangfasetterad. Vi kan ana flera typer av underliggande 
motiv till att vilja bli foriilder. Ett av dessa kan vara att vi vill 
kanna att vi tillhor ett sammanhang och vill se vara egna drag i 
en ny liten manniska. Nagon som alskar oss och ar beroende av 
oss. Det forsta barnet ar en overgang nar det gall er mojliga livs
roller. Fran att vara nagons barn ar det en overgang till att sjalv 
bli foralder. Det ir ett slutgiltigt steg in i vuxenvirlden. En an
nan anledning att vilja ha ett barn kan vara att barnet blir en 
bekraftelse pa allvaret med en relation. Barnet ses som en natur
lig utveckling av den parrelation man lever i.1 
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Alla de livserfarenheter en manniska har med sig i bagaget 
har betydelse for tankar och kanslor infor foraldraskap. Funk
tionsnedsattning i sig paverkar inte langtan efter att bli foriilder. 
Personer med funktionshinder langtar precis lika mycket som 
andra. Men vissa erfarenheter av att leva med funktionshinder 
kan inverka pa hur en manniska tanker kring foraldraskap. 
Meadow-Orlans2 skriver att de egna erfarenheterna under 
barndomen paverkar tankar pa barn och forestallningar om for
aldraskap och hon reflekterar over vad det kan betyda for den 
som sjalv ar fodd med en funktionsnedsattning. Enligt Mea
dow-Orlans ser de flesta foraldrar till barn med funktionsned
sattning sina barn som "annorlunda"3 antingen redan fran fod
seln ell er fran det att foraldrarna far en diagnos pa barnet. Erfa
renheterna fran barndomen och uppat paverkar bade langtan 
efter barn och vilken kanslomassig beredskap den blivande for
aldern har for att klara av sitt foraldraskap. 

Forskare som studerat beslutsprocessen bakom foraldrabli
vande betonar de sociala normernas betydelse.4 Kan det tankas 
att sociala normer kring foraldrablivande skiljer sig for personer 
med och utan funktionshinder? Flera kvinnor som vuxit upp 
med funktionshinder vittnar om att deras egna foraldrar for att 
skydda dem fran besvikelser inte vel at uppmuntra dem att tanka 
pa man och barn. 

Nar jag var barn ha de jag inga forebilder i form av vuxna 
rorelsehindrade kvinnor. Min mamma gay mig inte, sett ur 
hennes perspektiv, nagra forhoppningar om att kunna bli 
mamma sjalv en gang. Jag minns att jag bar pa en valdig 
vrede over att hon intalat mig att jag aldrig skulle hitta en 
man att leva med, att jag aldrig skulle kunna fa barn. Nu pa 
alderns host har jag nog forstatt varfor hon gjorde sa. Det var 
ett satt for henne att skydda mig. Men eftersom hon samti
digt fostrat mig till en sjalvstandig kvinna sa var det natur
ligtvis sa att jag skyndsamt var tvungen att bryta mat de reg
ler hon satt upp for mitt liv.5 
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Forvantningar och normer fran de aUra narmaste ar inte det 
enda sociala tryck som manniskor utsatts for. Attityder i sam
hallet paverkar ocksa vad en person vagar vilja med sitt liv. En
ligt Marshank, Seiigman och Prezant6 mater personer med 
funktionshinder ofta missnoje nar de sjalva blir foraldrar och 
har inte uppmuntrats i roHen. Forfattarna skriver om personer 
med medfodda funktionshinder. Mest utsatta ar enligt dem per
soner med utvecklingsstorning, men aven personer med fysiska 
funktionsnedsattningar mater ofta misstro om an inte lika oppet.? 

Det finns skillnader mellan att vaxa upp med funktionshin
der och att forvarva en funktionsnedsattning i ovre tonaren eller 
i vuxen alder. Det forefaller som om personer med forvarvade 
funktionsnedsattningar inte pa samma satt mater misstro som 
de med medfodda skador. Den som byggt upp en identitet som 
icke-funktionshindrad uppmuntras i hogre utstrackning att inte 
lata en funktionsnedsattning paverka livet. For en kvinna med 
forvarvad funktionsnedsattning kan det uppfattas som en posi
tiv faktor att skadan eller sjukdomen inte paverkat hennes for
maga att foda barn. 8 

Karin Barron uppmarksammar i en studie hur unga kvinnor 
med funktionshinder drommer om man och barn att varda. For 
dem var det inte fraga om att det var en traditionell kvinnoroll 
som man inordnade sig i - det var att revoltera mot en passiv 
handikapprol1. 9 

Langtan efter barn och idealbilden av familjen 
Langtan efter barn och tankar infor foraldraskap har ofta sin 
grund i erfarenheter fran barndomen. Flera av mammorna i den 
har studien hanvisar till barndomsbilder och idealbilder av hur 
deras familjer skulle se ut. Aven pappor berattar att de som barn 
tankt att de ska bli foraldrar, men de berattar mer sallan om tan
kar pa antal barn och inte att de lekt rollekar kring foraldra
skap. En av de som berattar om tankar i barndom och ungdoms-
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ar kring familjebildning ar Linda Gronkvist. Hon tankte tidigt 
pa man och barn men, som hon sager, utan att kanna sig despe
rat. Det var viktigt for henne att skaffa barn med en man hon 
tyckte om. I tonaren lekte Linda och en kompis rollekar om fa
miljeliv. Hon tror idag att det handlade om en mental bearbet
ning av att vara en tonaring med CP-skada. Det var mycket fun
deringar kring om hon skulIe hitta nagon partner och om hon 
skulIe bli mamma nagon gang. Nar Linda traffade sin partner, 
Hans, var hon ganska ung. Aven Hans har en lattare CP-skada. 
De tva traffades pa en kurs ordnad av ett handikappforbund. 
Att borja leva tilIsammans ar ett viktigt steg for alIa manniskor 
och att skaffa barn tilIsammans ar for manga en naturlig fort
sattning pa detta. Barnet ses som en bekraftelse och en utveck
ling av den relation paret har tillsammans. Hans sager att Linda 
och han pratade mycket om barn och dromde om barn nar de 
flyttat ihop. Drommen om barn knot Linda och Hans tat are till 
varandra. En graviditet som avbrutits i borjan av deras relation 
gjorde drommen om barn annu viktigare for dem bada tva. 
Linda uttrycker ocksa en kansla for att det finns olika perioder i 
livet. Hon ville tidigt ha barn och dromde om barn tilIsammans 
med Hans. Nu har hon sin familj och kanner att den tiden ar 
passerad. Nu nar yngsta barnet narmar sig skolaldern ar det 
hennes tur att gora nagot annat, nagot for sig sjalv: "Jag kande 
for att fa barn da. Nu har jag barn, men jag vilI ocksa ha ett eget 
liv." (G: mamma, rad 996-997) 

Hur den egna familjen i barndomen sett ut kan ge finger
visningar om hur foraldrarna ser pa antal barn och betydelse av 
syskon. Lotta Engstrom berattar hur viktigt det var for bade 
henne sjalv och hennes man Jan att deras son skulIe ha syskon. 
Bade hon och Jan hade flera syskon och kunde inte tanka sig att 
ha bara ett barn. De tycker att det ar bra for barn att ha syskon 
under uppvaxten, men tankarna gar langre an sa: 
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Och sen ska man ju tanka langre fram ocksa att nar vi blir 
gamla och sa dar ... Jag tycker inte att han bara ska vara en
sam da om allting. Och Jan som ar som han ar och det kan ju 
bli mycket jobb. (E: mamma, rad 2410) 

I det har fallet handlar onskemaIet om flera barn bade om 
barndomsbilder av hur en familj ska se ut och om ett satt att ta 
ansvar. Att skaffa flera barn ar ett satt for foraldrarna att ta an
svar for barnens framtid. Barnen ska kunna dela arbetsbordan 
for foraldrarna med varandra nar foraldrarna blir gamla. For 
Lotta understryker Jans funktionsnedsattning att det kan bli ett 
stort arbete att ta hand om dem nar de blir gamla. 

Alia manniskor langtar inte efter barn. I den har studien ar 
det endast en mamma som tydligt uttryckt att hon inte langtat efter 
barn. Ines Dahlgren anvander uttryck som att barn inte var nagot 
hon "efterstravade" och hon sager att hon inte hade nagra "storre 
ambitioner" att bli mamma. (D: mamma rad 1340, 1824) Det bety
der nu inte att hon sedan inte uppskattade sitt barn nar det val kom 
lika mycket som de ovriga modrarna. Att inte langta efter barn ar 
inte det samma som att valja bort barn eller aktivt onska att 
slippa fa nagra barn. Hennes man, Sven, ger uttryck for att barn 
ar en naturlig utveckling av en parrelation. Han sager att deras 
familj ar "en familj som vilken som helst" (D: pappa, rad 768) 

och menar att da hor det har med barn till. Barn som en utveck
ling av parrelationen ar ett vanligt satt att resonera bland man 
enligt tidigare studier. 10 

OUKA V AGAR TILL FORALDRASKAP 

Att vagen till foraldraskapet ser olika ut for olika manniskor 
kan pa ett ytligt plan ses som ett trivialt pastaende. Men det ar 
sjiilva det faktum att manniskor har olika bilder av sitt foriildra
blivande som gor det hela till nagot mycket intressant att titta 
narmare pa. Ett synsatt ar da att fokusera pa valet att bli for-
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alder. Det ar mojligt att saga att foraldraskapet alltid foregas av 
ett eller flera, mer eller mindre aktiva, val. Den som inte vill bli 
foralder kan aktivt valja att anvanda preventivmedel for att sa 
langt som mojligt utesluta den mojligheten. I andra anden av 
spektrat finns det aktiva valet att forsoka fa barn. Mellan dessa 
val finns andra, vissa betydligt mind re aktiva, val. Ett exempel 
kan vara att det egentligen inte spelar sa stor roll - bade barn 
och inte barn ar bra - och darfor anvands inte preventivmedel. 11 

Nar man talar om val och det handlar om ett parforhallande 
kan man stalla sig fragan: Vem ar det som valjer? Och ska valet 
ses som ett individuellt eller ett gemensamt val? En som har dis
kuterat detta ar Trostl2

, som foredrar att se det som individuella 
val. Enligt honom ar det ett individuellt val aven att overlata 
beslutet pa partnern. Enligt Willen 13 ar beslutet ofta gemensamt 
och det finns ett varde i att se process en i ett dynamiskt be sluts
perspektiv. Valet att skaffa barn ar inte enkelt: 

... the decision is affected by strong and often contradictory 
motives, personal interests, social pressure and norms, short
term- and longterm benefits and costs. No wonder that some 
deciders get caught up in a decision trap and never manage to 
make a decision at all, others resign and leave the decision to 
fate, while still others make cautiously considered choices. A 
further group makes child-bearing and -rearing their life 
project and their main problem is to organize their conditions 
so they are free to perform this task in an optimal way.14 

Ambivalens 
Manga unga manniskor kanner idag ambivalens infor ett fram
tida foraldraskap. En anledning till detta ar att samhallet idag ar 
praglat av en okande riskmedvetenhet. Genom massmedia far vi 
standigt ny information kring vilka risker det for med sig att leva 
i dagens samhalle. Vi far aven information om hur risker ska 
hanteras och bemotas men vi ser standigt hur forskare motsager 
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varandra och nya kunskaper ersatter gamla. 15 Dessa risker och 
skiftande forhaIlningsregler ror inte minst det narmaste och in
nersta familjelivet. 

Foraldrarna i den har studien uttrycker sig sallan i termer av 
val. Dar jag mott foraldrar som i nagon man infor sitt foraldra
blivande resonerat utifran termer som inbegripit val och beslut 
har jag kallat ett sadant resonemang planering. Dessa foraldrar 
ville ha barn och planerade aktivt for det, de forsokte overvinna 
de problem som fanns och fick sa smaningom sina barn. 

Nagot som kan ses som en motpol till planering och val ar ett 
fatalistiskt resonemang. I det fatalistiskt resonemanget har per
sonerna inte kanslan av att de egentligen gor ett val. Det ligger 
utanfor den manskliga formagan att bestamma att satta liv till 
varlden. En person kan onska eller vilja fa barn men upplever att 
det Finns en hogre makt som styr over liv och dodo Det kan be
tyda att barn far man om det ar meningen att man ska fa det. 
Barnet kan ses som en gava eller som en plikt. Nar det galler vara 
familjer resonerade manga, framforallt mammor, utifran ett 
fatalistiskt perspektiv. Det vill saga de uttryckte sig som att deras 
barn 'bara kom' eller hanvisade till odet ell er hogre makter - de 
bnde inte att de sjalva hade nagon mojlighet att styra over bar
nens tillblivelse. 

Dessa tva resonemang sag jag pa ett tidigt stadium som mot
poler till varandra. Med tiden har jag forstatt att det inte alltid ar 
sa att den ena typen av resonemang behover utesluta den andra 
helt och hallet. Yid en narmare granskning ser vi istallet hur 
nastan alia samtal har inslag av bada typerna av resonemang, 
nagot som vi ska fordjupa oss i under de kommande avsnitten. 

Planering och fatalism 
Hur hanger da dessa tva motpoler ihop? Pa vilka satt kan de 
sagas samexistera? Jag definierade tidigare planering som de 
resonemang dar val eller beslut ingar som viktiga komponenter. 
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Pa nagot satt ar det alltid ett beslut som foregar barnet. Oavsett 
om nagon av misstag blir gravid och sedan bestammer sig for att 
inte avbryta graviditeten eller om ett annat par kanner att de 
verkligen vill ha barn och sen arbetar aktivt for att na det malet 
- i bada fallen ar det beslut som tagits. Det upplevs dock inte 
alltid av de inblandade personerna som om de har eller nagonsin 
har haft nagot egentligt val. Franvaron av valmojlighet, kanslan 
av att vara understalld en hogre makt, vilja eller princip ar grun
den for det fatalistiska resonemanget. Ibland ar den upplevelsen 
sa stark att det inte ar mojligt att tala om nagot annat an ett rent 
fatalistiskt resonemang. I andra fall planerar personer - valjer, 
beslutar och arbetar i en viss riktning men upplever anda att det till 
sist maste 'vara meningen' for att det verkligen ska ske. Nagot som 
jag ser som ett exempel pa blandat resonemang. Vi kommer att 
stota pa flera liknande exempel i samtalen med foraldrarna. 

Att resonemangen finns dar ar tydligt, men varfor gor de det? 
Vad iir grunden till resonemangen? Det svar jag skulle vilja fore
sla ar att de ar tva satt att hantera de existentiella fragor som 
foraldraskap kan fora med sig. Fragor som bland annat ror det 
egna ursprunget, risker for sig sjalv och barnet och inte minst 
ansvar. Wates kopplar aven hon valen kring barnafodande till 
fragan om ansvar. 'Fel' val kan leda till att personen med funk
tionshinder blir anklagad for att vara oansvarig. 16 

Hur langt stracker sig ansvaret for det liv man ar pa vag att 
satta till varlden? Kiinslan av ansvar ar inte nagot speciellt for 
foraldrar med funktionshinder. Den goda foriildern tar ansvar 
for sitt barn aven innan det ar satt till varlden. For de flesta for
aldrar ar det viktigt att bade i egna och andras ogon framsta som 
ansvarstagande. Varfor ar det sa viktigt? Darfor att det handlar 
om kiirlek! Lenneer-Axelson17 lyfter fram morbarnkarleken 
som idealtypen av karlek. Enligt Fromm18 ar det en villkorslos 
karlek som barnet inte behover vinna eller fOrtjana, a andra si
dan kan den inte vinnas om den inte finns diir. En insikt om detta 
hos den blivande foraldern kan ocksa skapa radsla for att inte 
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alska tillrackligt eller pa ratt satt. Enligt Fromm ar karlek att ge 
av sig sjalv, men han talar ocksa om "grundkomponenter, ge
mensamma for alIa former av karlek. Dessa drag ar omsorg, 
ansvar, respekt och insikt."19 Foraldraskapet ar for vissa till en 
borjan som en foralskelse; att intensivt ga upp i nagon annan, 

radd att mista och radd att inte racka till. Relationen till ens 
egna foraldrar aktualiseras eftersom det ar den framsta referens
punkten for foraldraskap. Betoningen av bindningen i mor
barnforhallandet ar enligt vissa forskare overdriven och med
verkar till att relationer inom familjen som helhet kommer i 
skymundan.20 Det viktigaste ar vuxna att knyta an till, inte nod
vandigtvis just mamman. En av papporna i studien uttryckte 
sina tankar infor foraldraskapet. Det ar tankar som jag anser 
speglar kanslorna kring omsorg och ansvar. Bjorn Birgersson 
beskriver foraldraskarleken i term er av att vilja ge och lara dem 
allt. Hur skulle du bli som foralder, fragade jag honom. 

Superbra [ ... ] Dom har barnen nu som vi ska fa och Jens 
[fruns barn sedan tidigare] da. Dom ska jag verkligen, vad 
heter det, lara upp sa dom inte gar pa alla minor och allti
hopa, nu ska jag beratta for dom hur det ar. (B: pappa rad 
943, 963-968) 

De existentiella fragor kring ansvar och risker med graviditet, 

forlossning och foraldraskap som aktualiseras for alIa blivande 
foraldrar far nar en foralder har en kronisk sjukdom eller funk
tionshinder sin a speciella vinklingar. I samtalen med forald

rarna i den har studien aterkommer nagra teman i sa gott som 
alIa samtal. Dessa har i mer eller mindre grad inverkat pa hur de 
resonerat infor detta med att skaffa barn. 

oro for att inte kunna uppfylla den forvantade foraldrarallen 
ora att bli fysiskt samre av graviditeten eller av pafrestningen 

att skota ett barn 
oro for arftliga faktorer (eller att skada barnet i moderlivet). 
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For vissa foraldrar med funktionshinder har ovanstaende varit 
mer patagligt an for andra. Det ar till stor del just de har rads
lorna eller hotbilderna som hanteras genom olika grad av fata
listiska resonemang. Ett annat satt att hantera samma sak ar ge
nom planering. Foraldrarna ser svarigheter och utgar fran att de 
av egen kraft eller med hjalp av till exempel sjukvarden kan 
overbrygga dessa. Planering och fatalism blir pa sa satt olika si
dor av samma mynt. 

En av de familjer som tydligast talar utifran ett perspektiv jag 
vill definiera som planering ar familjen Engstrom. Jan har en 
nackskada. Han kan darfor inte fa utlosning under vanligt sam
lag och att bli foraldrar var for detta par omojligt utan medi
cinsk hjalp. Jan och Lotta borjade diskutera adoption men 
innan de hunnit paborja den processen laste Jan i en utlandskt 
handikapptidskrift om en metod att fa fram sperma, vilken se
dan kunde inseminerades och befrukta agget i kvinnan. Jan och 
Lotta sag darmed en mojlighet att fa ett barn som biologiskt var 
deras eget. Att det inte tidigare var provat i Sverige avskrackte 
dem inte. Efter att ha funderat en tid tog de kontakt med lakare 
och den process som skulle leda fram till deras forsta barn tog 
sin borjan. Varken Jan eller Lotta berattar speciellt mycket om 
vad de tankte och kande under denna tid. En anledning kan vara 
att det ligger sa langt bak i tiden att det inte langre bnns aktu
ellt. Lotta berattar om sjalva tillvagagangssattet, att de fick ex
perimentera sig fram och att det kravdes flera forsok innan hon 
blev gravid. Bada sager att de har blivit uppmuntrade genom 
hela processen och att ingen har ifragasatt deras kapacitet att ta 
hand om ett barn eller pastatt att de inte skulle vara lampliga 
som foraldrar. 

En annan familjen med patagligt planerande resonemang ar 
familjen Johansson. Aven i den familjen ar pappan ryggmargs
skadad. Mikael berattar om hur han och Eva under flera ar 
garna ville ha barn. Mikaels skada ar inkomplett, viket innebar 
att de kunde fa barn pa, som han sager, ett normalt satt. Mikael 
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sager aven att hade de inte lyckats bli med barn sjalva, naturligt, 
skulle de ha kampat. De hade redan tagit kontakt med lakare for 
att borja en utredning kring varfor de inte lyckats att uppna en 
graviditet nar Eva till sist blev gravid. Det later som om de skulle 
ha kampat vidare tills de lyckats. Mikael och Eva ar de foraldrar 
som minst av alIa i studien talat om ora. Deras installning infor 
foraldrablivandet var att detta gar bra. De talar mycket i termer 
av planering och praktiskt problemlosande. 

Det var tid for det 
Ett spar vi kan skonja i flera uttalanden av foriildrarna i den har 
studien stammer val overens med hur blivande foraldrar tanker 
enligt andra studier. Uttrycket det var tid for det skulle kunna 
illustrera vad det handlar om. Att skaffa barn kanns ratt for att 
man upplever att man till exempel hittat ratt partner. Det kan 
aven handla om karriar och om boendeforha.llande. Den biolo
gisk klockan tillhor ocksa resonemanget har.2! 

Familjen Johansson ovan ar ett exempel pa hur planering 
och kanslan av att det ar dags for barn kan hanga ihop. Mikael 
berattar sa har kring sina tankar om att fa barn: 

Sen jag var liten [ ... ] har man kiint att det har aldrig varit 
nagot tvivel pa det, men sen nar, om man i viss man kunde 
bestamma det sjalv sa, [ ... ] det visste man val inte om, sa att 
saga, utan det fick ju bli nar det blev. Jo men det har jag alltid 
velat ha, sa att det har ju varit naturligt nu nar jag har traffat 
Eva att vi bbrjade prata om det ganska tidigt i varat fbrhal
lande att vi skulle skaffa barn da men sen som jag sa fbrut sa 
tog det ju ett tag innan vi blev med barn sa att det gick ju ett 
par ar dar. Vi ville ju, vi skulle ha kiimpat om vi hade blivit 
med barn da sa hade vi ju skaffat hjalp och sa dar sa. (J: 
pappa, rad 383-394) 

Det citatet framforallt visar pa ar att kanslan att det var tid for 
barn ingar som en del i resonemanget nar det galler planering. 
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De familjer eller individer som i hogre grad an ovriga planerat 
for att skaffa barn har samtidigt berattat om hur det stammer in 
i deras livsplan. Aven i blandade eller fatalistiska resonemang 
kan det forekomma kommentarer kring att tiden var mogen for 
barn, men da of tare som en insikt i efterhand. 

Bakom ett fatalistiskt forhdllningssatt 
Nagra mammor i studien uttryckte sig som att deras barn 'bara 
kom'. Tidigare studier visar att det ar ett satt att tala om gravidi
tet och barnafodande aven bland kvinnor utan funktionshinder 
ell er kronisk sjukdom.22 Detta har i sig alltsa ingenting med 
personernas funktionshinder eller kroniska sjukdom att gora, 
men det har anda som vi ska se senare nagot slags inverkan pa 
resonemanget. 

Vid en narmare granskning ser vi att aven om dessa mammor 
yid forsta anblicken verkar saga samma sak finns det skillnader 
i hur de resonerar. Vi ska jamfora resonemangen hos de tre mod
rarna i familjerna Dahlgren, Birgersson och Hansson, modrar 
som alIa sager att deras barn 'bara kom'. 

I familjen Dahlgren, sager lnes, att hon sjalv inte aIls ha de 
nagra ambitioner att bli mor - det var inte nagot hon efterstra
vade. Men i och med aktenskapet kande hon det snarast som en 
skyldighet och skyddade sig inte langre mot en eventuell gravi
ditet. Att valja bort barn var inte langre nagot hon ansag sig 
kunna gora. Barn var en plikt som foljde med aktenskapet. For
utom kanslan av plikt inverkar aven hennes egna livserfaren
heter pa ett sadant satt att det fatalistiska resonemanget for
starks. lnte ens nar graviditeten var bekraftad kande lues att 
hon kunde ta den for given och se fram emot att bli mamma. lnes 
berattar om hur hon sjalv var fodd for tidigt och att hennes mor 
ha de haft missfall. Jag fragade henne om hon var riidd att 
samma sak skulle handa henne sjalv: 
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Nej, jag var underligt nog inte radd utan jag tankte nog att 
det blir nog som Gud bestammer - och lite grann har man ju 
det dar, man har ju gatt i sondagsskolan och lite va, och det 
var ju alltid, ibland var det Gud som bestamde ... eller om 
man ska saga nagra hogre makter da. (D: mamma, rad 1326-
1333) 

Jag ser det som ett djupgaende fatalistiskt resonemang bade att 
inte langre ha ratt att skydda sig mot graviditet sedan hon gifte 
sig och att hennes graviditet inte betydde att hon med storsta 
sannolikhet skulle komma att bli mamma. Samtidigt forefaller 
det som om lues fatalistiska tankebanor ar en forutsattning for 
att hon overhuvudtaget skulle bli foralder. 

En annan mamma, Birgitta Birgersson, verkar aven hon re
sonera utifran ett fatalistiskt perspektiv, men nar vi talar om 
hennes graviditeter berattar hon om hur hon verkligen ville ha 
ett barn. Aven om hon sager att hennes barn 'bara kom' sa var 
det helt i linje med hennes onskningar och hennes vilja och dar
for kan jag bnna att foraldrablivandet i det har fallet samtidigt 
innehaller element av planering. Birgitta sager att "sa har jag 
varit med mina barn, de har ju bara kommit [ ... ] Jamen jag ville 
ju ha barn, jamen visst. Jag ville ju ha honom." (B: mamma, rad 
256-262) I jamforelse med lues Dahlgren ovan, betyder det na
goming annat nar Birgitta sager att barnen "bara kommit". Bir
gitta ville verkligen ha barn. Hon talar aven om den idealbild 
hon hade av sin kommande familj; tre barn rned en pojke sorn 
den aldsta. Anledningen till att Birgitta inte skyddade sig med 
preventivrnedel var att hon ville ha barn. Detta ser hon dock inte 
som att hon planerade for ett barn. Istallet talar hon om odet, 
och fortsatter: 

Blir det sa blir det och da ar det ju kul och da kan jag inte 
styra. Att ta beslutet att trots att jag kanske har MS och 'Gud 
hur ska det bli' - sa kan, sa vill jag inte riktigt styra mitt liv, 
for da kan jag mista sa mycket, man maste spela lite grann. Sa 
det gjorde jag och efterat sa tankte jag 'men det har ar ju bra'. 
(B: mamma, rad 271-276) 
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Birgittas forsta barn visa de sig ha DAMP,23 vilket paverkade hur 
hon senare resonerade kring att skaffa ytterligare barn: 

Och jag kunde inte fOrsta hur man kunde ha fler barn an ett, 
hur man tordes [ ... ] men jag ville ju ha fler barn. Ja, och sa 
tankte jag att jag har sa mycket rutin yid det har laget, for 
Jens var ju faktiskt atta ar nar Ida foddes, sa det kan ju liksom 
inte bli jobbigare. Och sa kandes det som om jag lart mig sa 
mycket utav Jens och med Jens sa att 'Jamen det fixar jag 
nog'. (B: mamma, rad 1799-1808) 

Vi kan se har hur hon fort en diskussion med sig sjalv, hur hon 
burit pa tvivel och ora men till slut beslutat sig for att forsoka fa 
fler barn - eller med andra ord, att ge odet en chans till. 

En tredje mamma, Vivianne Hansson, sager ocksa hon att 
hennes barn bara var nagot som hande. Samtidigt refererar hon 
till en undermedveten insikt om att det snart skulle vara for sent 
att skaffa barn aIls. "Jag tror nog att jag hade omedvetet tankt 
att om jag nu anda skulle ha nagra sa var nog klockan fern i tolv 
da." (H: mamma, rad 1741-1742) Flera av hennes bekanta hade 
barn och Vivianne sager att hon hade nog varken anstrangt sig 
for att undvika barn eller verkligen forsokt fa barn. Det var helt 
enkelt nagot som hande plotsligt. "Sa jag levde nog lite grann i 
forvissningen om att jag blir inte sa latt med barn." (H: mamma, 
rad 1758-1759) Sa traffade hon Jessicas pappa och blev gravid 
efter bara nagra manader. Vivianne sager att hon tror det fanns 
en mening med att det blev just sa som det blev . 

.. . dom dar mannen som jag dels varit gift med och dels varit 
sambo med dom har barn ocksa sa det maste nog bara ha 
varit kombinationen som inte funkade [ ... ] Ja, det har jag 
nog tankt ibland att det var val meningen for att det hade, 
hade jag inte blivit med barn pa det viset hade jag nog aldrig 
£att nagra, det tror jag inte. (H: mamma, rad 1775-1777, 
1781-1783) 
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Vivianne sager om hon skulle ha planerat barn skulle det inte ha 
blivit nagra. Det var meningen att det skulle bli som det blev. I 
Viviannes fall handlade det ocksa om att hon tidigare haft ett 
satt att se pa varlden som inte gick ihop med att skaffa egna 
barn. Vivianne sager att hon "stallde ju upp pa det dar prog
koret" (H: mamma, rad 1800) under ett antal ar och kunde vara 
"ganska besk mot folk som fick barn." (H: mamma, rad 1806) 
Det innebar att om hon aktivt skulle ha velat ha barn tidigare 
skulle det ha gatt stick i staY med de asikter hon sa sig stalla sig 
bakom da. 

Sen sa var jag ju ung pa den tiden nar, nar man inte skulle ha 
egna barn, da pa 70-talet, skulle man nodvandigtvis ha barn 
skulle man adoptera dem fran ett fattigt land som inte kunde 
forsorja dom sjalva. (H: mamma, rad 1793-1796) 

Vi ser det fatalistiska resonemanget i Viviannes uttalanden om 
att hon sag en mening med att hon blev gravid just med den man 
hon blev. Vi ser ocksa att det satt hon blev gravid pa, av en slump, 
var ett satt som inte kolliderade med hennes tidigare livshallning. 

De tre mammor vi mott ovan sa samtliga att deras barn bara 
kom, men yid narmare paseende dolde sig mycket olika stand
punkter och tankar bakom uttalandet. Flera livsomstandigheter 
an det egna funktionshindret eller den egna kroniska sjukdo
men spelade in. 

FUNKTIONSHINDER OCH F0RALDRASKAP: 

SPECIELLA VILLKOR 

Foraldraskap ar nagonting naturligt. Det fods en valdig mangd 
barn i varlden varje dag. Men for den som star infor overgangen 
fran att vara barnlos till att bli foriilder ar det nagot unikt och 
det finns gott om saker att oroa sig for. Foraldrablivandet kan ur 
ett perspektiv ses som ett risktagande. Det handlar om ora for 
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att kunna uppfylla foraldrarollen och sorja for att barnet far en 
bra uppvaxt miljo. Andra farhagor ror modrars karriarmojlig
heter, hur barnet paverkar ett eventuellt aktenskap eller sambo
forhallande. Vissa undrar om de har kompetens nog att vara for
aldrar. Vissa bar pa ora kring varldslaget ell er miljoforstoringar, 
andra for att det ar ett daligt klimat i familjen. Bade forskning 
och populara hand backer kring foraldrablivande pekar pa att 
det finns mycket som blivande foraldrar oraar sig over.24 

Ora infor foraldrablivandet ar alltsa inte bara nagot som ror 
personer med funktionshinder och deras partners. Det handlar 
om ora som de flesta av oss bar pa och som hand backer, tid
skrifter och modravardspersonal gor sitt basta for att lugna. 
Funktionshinder hos en ell er bada foraldrarna medfor ytterli
gare en dimension att ta hansyn till och hantera bade praktiskt 
och menta It. 

Vi talade tidigare om den ora eller de radslor som vissa per
soner med funktionshinder kan uppleva infor sitt foraldraskap: 
Ora att inte kunna uppfylla den forvantade foraldrarallen, ora 
att bli fysiskt samre av graviditeten eller av pafrestningen att 
skota ett barn och ora for arftliga faktorer. Det kan vara en eller 
flera av dessa aspekter som oraar foraldrarna. I familjen Linds 
beskrivningar av sitt foraldrablivande kan vi se exempel pa ora 
fran alla dessa omraden. Asas och Olles forsta barn var inte pla
nerat, sager de. Men det var inte heller ovalkommet. Pa det satt 
vi har resonerat tidigare kring planering och fatalism var barnet 
anda mer planerad an oplanerad. Asa och Olle hade tidigare 
talat om barn och aven besokt en lakare for att ta reda pa om 
Asa overhuvudtaget kunde bli gravid trots sitt ryggmargsbrack. 
De traffade da en lakare som sa att prablemet inte var att bli 
gravid utan hur hon skulle bara det i sin krapp. De fragade sam
tidigt hur stor chans det var att de skulle fa ett barn med funk
tionshinder. Lakaren sa att det var 50 pracents chans att barnet 
skulle kunna vara skadad vilket skramde framfor allt Asa. Det 
har blev en radsla som var valdigt svart att slappa for henne -
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trots att de senare fick den siffran dementerad och besked om att 
det iute var storre chans for dem an for andra foraldrar. 

Efter dessa Iakarkontakter forsokte de att fa barn under ett par 
ars tid. Det hande ingenting och Asa har sin forklaring till detta. 

Jag fick en sparr dar, tror jag, att jag, jag liksom, jag kande 
det att, nej jag kan inte bli med barn. Och da blev jag inte med 
barn. Och det diir som, hur fasen ska jag klara av det? Ska det 
ga bra, eHer ska jag kunna ta hand om ett barn? .. Ska jag 
averhuvudtaget kunna bli med barn? (L: mamma, par
intervju, rad 282-290) 

Asa tror att det faktum att hon inte blev gravid berodde pa att 
hon laste sig vid oro och tanken att hon inte kunde bli med barn. 
Nar hon sedan till slut slappte den tanken sa blev hon gravid 
direkt. Asa presenterar sitt overgivande av oron som ett aktivt 
val. "Och sen sa farsokte man att tank a pa annat och sa slappte 
det till slut." (L: mamma, parintervju, rad 303-304) Hon be
stamde sig helt enkelt for att tanka pa andra saker an att bli gra
vid och hur det skulle ga om hon blev gravid. Nar Asa lyckades 
slappa oron kunde hon ocksa bli gravid. Om vi aterknyter till 
diskussionen om fatalistiska och planerande resonemang kan vi 
se bada i Asas och Olles berattelse. Planerandet bestar i att de 
verkligen ville ha barn. De sokte information och planerade ett 
barn. Samtidigt blev inte Asa gravid forran hon var redo men
talt, vilket tyder pa ett fatalistiskt inslag av samma slag vi sett 
exempel pa tidigare. Hon blev gravid nar det var 'meningen'. 

Har ovan har vi talat om hela spektrat av orosmoment infor 
foraldraskapet nar funktionshinder finns med i bilden. Vi ska nu 
ga vi dare med att titta narmare pa delar av detta orosspektra 
med borjan i uppfyllandet av foraldrarollen. Men innan dess 
bar vi titta narmare pa vad som menas med begreppet. Vad ar 
foraldraroll? 
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Foraldraroll och foraldrakompetens 
Foralder ar ett begrepp som kan definieras juridiskt. Foraldra
roll ar nagonting utover detta. Rollbegreppet hanger for mig na
ra samman med forvantningar. Foraldraroll handlar om de for
vantningar som ar knutna till den som har och ansvarar for 
barn, sma eller stora. Det kan vara biologiskt egna eller adopte
rade. Det kan vara fosterbarn eller styvbarn. I dagens svenska 
samhalle med gott om ombildade familjer ser vi manga exempel 
pa att foraldrarollen aven kan uppbaras av den som inte i lagens 
mening ar foralder. Rollbegreppet kan forstas utifran tre forhal
landen; position, roll och rollbeteende. Position ar de yttre, kon
kreta och formella signalerna om att en person ar nagot speci
ellt. Positionen knyter forvantningar till sig, vilket utgor rollen. 
Hur den som innehar en roll handlar och uppfor sig ar rollbete
endet. Nar det galler foraldraskap finns en mangd forvantning
ar pa vad en foriilder ar och gor. Samtidigt finns det en mangd 
varianter som ar mojliga inom rollen. 

Kvinnor och man med funktionshinder blir ibland ifraga
satta i foriildrarollen. Forvantningar och forestallningar knutna 
till funktionshinder star i kontrast mot forvantningar och fore
stallningar knutna till foraldraskap. En person med funktions
nedsattning kan forvantas bara upp en handikapproll, vilken i 
vissa sociala sammanhang innebar en uteslutning fran andra 
mojliga rollen, exempelvis foraldraskap.25 

I en rapport fran det danska DSI, Di Samvirkende Invalide
organisationer, har forfattarna hanterat problematiken med 
ifragasattandet genom att skilja pa foraldraroll och foraldra
kompetens. 26 Den danska rapporten pekar pa att personer med 
funktionsnedsattningar kan behova praktiskt stod i foraldra
rollen och att detta inte ar en anledning att ifragasatta deras 
kompetens som foraldrar. Deras anvandning av begreppet for
aldrakompetens baser as pa sju foraldrafunktioner definierade 
av Kari Killen: 
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1. Formlga att uppfatta barnet realistiskt 
2. Formaga till realistiska forvantningar om de beroende

massiga och kanslomassiga behov som barnet kan 
tillfredsstalla 

3. Forvantningar till realistiska forvantningar pa barnets 
formaga 

4. Formagan att engagera sig positivt i samspelet med 
barnet 

5. Formagan till empati med barnet 
6. Formagan att prioritera tillfredsstallandet av barnets 

mest grundlaggande behov framfor de egna behoven 
7. Formagan att bara egna smartor och frustrationer utan 

att behova avreagera sig pa barnetY 

Sammanfattningsvis kan sagas att foralderns emotionella for
maga att se barnet och barnets behov ar det viktigaste. Den for
magan paverkas inte av exempelvis forlamningar eller spastici
tet. Nagra av foraldrarna i den har studien berattar om ora for 
att deras barn skulle kunna bli omhandertagna. Den oron ar 
absolut ingenting att ta lattvindigt pa. Det hander i Sverige, det 
hand er i andra lander att foraldrar med funktionshinder far sina 
barn omhandertagna. Jag ar inte intresserad av att bedoma om 
foraldrarna i den har studien ar bra eller daliga foraldrar. Vad 
som ar intressant ar hur det resoneras kring foraldraskap. 

Ora over sin formaga aft klara foraldrarallen 
Manga foraldrar kanner infor tanken pa barn att det ar ett stort 
ansvar och staller sig fragan: Klarar jag av det har? Nar det gal
ler en person med funktionshinder ar det inte heller bara de egna 
tvivlen pa sin formaga att uppfylla foraldrarollen som maste 
hanteras. Det finns ocksa attityder och forestallningar fran om
varlden som maste bearbetas. Omvarlden behover inte bara 
vara ifragasattande. Foraldrarna i studien ger olika bilder av 
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detta. Manga har kant sig uppmuntrade att skaffa barn, andra 
har stott pa tvivel. Men att mota tvivel kan ocksa innebara, som 
for Anna-Karin Friberg, att man bestammer sig for att visa att 
man visst kan. For Anna-Karin var det orden fran en rehabilite
ringslakare som tyckte att funktionshindrade inte skulle ha barn 
som gjorde att hon tankte att "Nej, nu maste man ha det." (F: 
mamma, rad 1164) Aven lakaren som konstaterade att hon var 
med barn undrade hur hon skulle klara av det och Anna-Karin 
reagerade med att kanna att det visst gar. Hon forklarar att hon 
blir lite 'obstinat' nar hon blir ifragasatt. Aven lues Dahlgren 
berattar att hon reagerade likadant nar hennes egen mamma 
ifragasatte hur det skulle ga med hennes graviditet: "Och i rena 
ilskan sa tankte jag, jag ska klara av det har, jag ska visa henne 
att jag klarar det har."( D: mamma, rad 1832-1834) 

For vissa kan tvivel och misstro man moter fran omvarlden 
sakert fa dem att avsta helt fran att skaffa barn. Dessa personer 
ingar inte i den har studien. De personer vi moter ar samtliga 
foraldrar och vissa berattar om hur de blivit uppmuntrade att 
skaffa barn, andra har blivit avradda men trots detta blivit for
aldrar. For nagra har omvarldens misstro varit det som fatt dem 
att ta det avgorande steget. Ingen jag talat med har angrat beslu
tet att skaffa barn. Aven om vissa i morka stunder tvivlar pa sin 
egen formaga som foralder och aven om vis sa anser sig ha mott 
negativa attityder tycker de anda att de sjalva val klarar av sitt 
foraldraska p. 

Samtliga familjer som stallt upp i studien ar medvetna om 
bristen pa och behovet av forebilder. Anna-Karin berattar om 
nar hon for forsta gangen i vuxen aider pa allvar reflekterade 
over handikapp och foraldraskap. Det var nar hon lyssnade pa 
en forelasning med Gunnel Enby, journalist fran Goteborg som 
skrivit debattartiklar och bocker om funktionshindrades ratt till 
om het och sex, till familj och barn. Enby hade en mer omfat
tande funktionsnedsattning an Anna-Karin och hade bade man 
och en son. Det blev en vackarklocka for Anna-Karin. 
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Men sonen da, han larde sig. Han klattrade upp pa ekrarna 
upp i rullstolen och hamta blojor sjalv och la sig pa bordet sa 
hon kunde [bytaJ. Om hon nu var sjalv, och sa fick det se ut 
som hela havet stormar tills karln kom hem och hjalpte henne 
stada. Da tandes nagot i huvudet - det maste ju ga. (F: 
mamma, rad 1670-1677) 

Anna-Karin motte som vi sag ovan nagra negativa reaktioner 
nar hon blev gravid. Pa satt och vis gjorde motstandet det enk
lare for henne att bestamma sig och hantera sina egna farhagor. 
Hon kande ett behov av att revolter a mot de forestallningar hon 
motte och som var kopplade till handikapprollen. Anna-Karins 
egen oro rorde framforallt foraldraskapets praktiska sidor, spe
ciellt i utemiljo: 

Ibland tankte jag, jag kan inte ga ut och sa dar. Och sen om de 
ryker ihop eller nagot och bara - ah, jag orkar inte. Eller om 
man ser att de haIler pa att klattra upp eller nagot och jag inte 
hinner. (F: mamma, rad 1177-1180) 

De erfarenheter som gjorde henne fundersam infor hur hon 
skulle klara sina barn utomhus kommer fran en tid hon provade 
pa att jobba pa dagis. Anna-Karin kom jattebra overens med 
barnen, tyckte hon sjalv, men det kandes som ett problem att 
hon inte kunde komma ner i sandladan till demo Hon sager att 
det fick henne att uppleva sina begransningar. 

Vem det ar man skaffar barn tillsammans med har naturligt
vis ocksa betydelse. Anna-Karin sager att "det kiindes ratt att 
skaffa barn fast det inte var planerat, liksom med Erik, for han 
fixar allt." (F: mamma, rad 850-851) Kanslan av att ha hittat ratt 
partner vager tungt i de beslut som ror foraldrablivande, som vi 
sett tidigare. Med ratt partner gar det att slappa lite pa de tvivel 
en man eller kvinna kan ha pa sin egen formaga som foralder. 
Detta ar givetvis nagot som inte bara galler for foraldrar med 
funktionshinder utan de fiesta blivande foraldrar. Det ska heller 
inte tolkas som att en person med funktionshinder be hover ha 
en icke-funktionshindrad partner. 
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Oro for att bli fysiskt samre 
Att vaga halsa mot foraldraskap ar ytterligare en aspekt att ta 
stallning till infor ett eventuellt foraldraskap. For en kvinna med 
funktionshinder eller kronisk sjukdom kan riskerna med gravi
ditet och forlossning vara av en annan dignitet an vad det ar for 
det stora flertalet av blivande modrar. Exempelvis finns risken 
att graviditeten utloser ett nytt skov om kvinnan har MS. Vi ska 
se hur den har problematiken hanterades av familjen AsklOf. 
Anna och hennes man berattar att de garna ville ha barn tidigt 
nar de traffades. Det forsta skovet Anna fick gjorde att allt kom 
av sig. Till en borjan visste de inte att det var MS. Med diagnosen 
foljde radslor, dels for hur hon sjalv skulle ma, dels for om sjuk
domen skulle kunna ga i arv. Detta var viktiga aspekter for be
slutet att inte skaffa barn forran senare. 

Ett annat satt att resonera star Vivianne Hansson for. Aven 
om Vivianne inte var saker pa att hon ha de MS da nar hon blev 
gravid sager hon att vetskapen om att det var MS inte skulle ha 
hindrat henne. 

For jag tror inte riktigt som sagt var pa det har med att man 
blev samre for att man fick barn eller det, det jag mojligtvis 
skulle ha funderat lite pa ar det har med arftligheten och det 
har jag pratat med lakare om fragat folk och det ar ju ingen 
som, man vet val inte, men det ar ingenting man sager att, ja 
den och den risken ar mycket storre for dom har barnen ... 
(H: mamma, rad 1868-1878) 

Vivianne vill inte tro att graviditeten spelat nagon roll for att 
hennes MS har forsamrats, aven om hon sager att tanken nagon 
gang har funnits om ett samband. Gladjen over att ha fatt barn, 
sager hon, uppvager eventuella forsamringar av hennes MS. En 
mojlig arftlighet ser Vivianne som ett storre orosmoment an tan
ken pa att graviditeten skulle ha kunnat orsaka forsamring av 
henne sjalv. 
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I de familjer i studien som har flera barn an ett inverkar oron 
for halsan i beslutet att inte skaffa fler barn. Detta ar nagot jag 
tolkat som ett ansvarsbeteende. Nar det redan finns barn upple
ver mammorna att de har ansvar framforaIlt for de barn som 
redan finns i familjen. Mammorna maste varna om sin halsa for 
att orka med de barn de redan har och darfor valjer de bort yt
terligare barn. Detta ar inte enbart kvinnans ansvar och pro
blem och pappor deltar pa olika satt i den processen. Det har 
diskuteras utforligare under den kommande rubriken Ansvar. 

Oro over arftliga faktorer 
En vanlig ora bland blivande foraldrar ar art forlora sitt vantade 
barn eIler att deras barn kan fodas med en skada ell er sjukdom. 
Oron kan vara storre eIler mindre, lattare eIler svarare att han
tera beroende pa olika omstandligheter.28 I den har studien har 
det framfor aIlt varit mammor som talat om radslor och funde
ringar kring att deras tiIlstand skuIle kunna ga i arv. Det kan ha 
sin forklaring i en snedfordelning av faktorerna kon och diag
nos. Det ar i studien i storre utstrackning mammor som varit 
barare av det potentieIla arvet. Vi kan se olika satt att resonera 
om arv hos de mammor som detta har varit aktueIlt for. 

Flera har sokt lakare for att fraga om det finns nagon risk att 
den skada eIler sjukdom man sjalv har gar i arv. Men tankarna 
pa vad risken for arftlighet skuIle fora med sig skiljer sig at mel
lan olika personer. Vissa vill ha kunskap om eventuell arftlighet 
for att de kanner att de i sa fall borde avsta fran barn eIler gora 
nagon form av fosterdiagnostik. For andra innebar medveten
het om risk for skada eIler sjukdom att de skuIle kunna forbe
reda sig pa art ta hand om barnet pa basta satt om det fods med 
skada eIler sjukdom. 

Ett satt art hantera oro kring arftlighet av en viss typ ar art 
relativisera. Det viIl saga att satta den i relation till annat som 
ocksa skuIle kunna overforas genetiskt. Da kan vikten av en 
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potentiell arftlighet fa en annan dimension. Vivianne Hansson 
sager att hon har talat bade med lakare och andra om detta med 
en eventuell arftlighet. Viviannes strategi ar att relativisera: 

Man vet val inte, men det ar ingenting som man sager att, ja 
den och den risken ar mycket storre for dom har barnen an 
for andra barn, det ar ju, man tror inte det. Det finns liksom 
ingenting som sager sa och sjukdomar finns det ju i alia slak
ter sa da skulle man ju kanske [tankal pa det i annat ocksa. 
Den har slakten som jag tillhor ar en cancerslakt. (H: 
mamma, rad 1874-1883) 

Aven Birgitta Birgersson relativiserar genom att se att det finns 
andra saker ar arftligt. Hennes resonemang innehaller forutom 
det ytterligare en strategi. 

Det finns en viss genetisk grund i det va, men sa arftligt ar det 
inte, men jag menar a andra sidan ar det arftligt da? ja, sag 
det da. Det ar mycket annat som ar arftligt. Och klarar jag av 
att leva med det har och gor det pa ett bra satt sa skulle val 
mina barn ocksa formodligen gora det. (B: mamma, rad 
1391-1396) 

Birgitta ser pa sin MS som nagot som gar att leva med. Det har 
inte diskvalificerat hennes liv och skulle inte behova gora det for 
hennes barn heller. Det gar att dra paralleller med Birgittas satt 
att resonera och vissa asikter som fors fram inom handikapp
rorelsen kring fosterdiagnostik. Att valja bort barn for att de 
skulle kunna fodas skadade ar att stampla de manniskors liv 
vilka lever med nagon form av funktionsnedsattning som min
dre varda. Ett liv med skada eller sjukdom gor livet lika fullt vart 
att leva och mojligheterna ar lika stora att leva ett gott liv. 

Att friigan om arftlighet inte endast beror den som vet att det 
finns en risk att fora vidare en sjukdom visar lues Dahlgren. Nar 
det galler CP-skador finns det inga bevis for att en kvinna med 
CP-skada skulle lopa storre risk for att foda ett barn med CP-
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skada an andra kvinnor. Trots detta kande sig Ines oroad over 
huruvida hon skulle foda ett frisk barn ell er inte och vad om
varlden, speciellt hennes egna foraldrar, skulle saga: 

Det var ju sana diskussioner da och liksom hur det skulle bli 
och skulle mitt barn bli friskt och jag som inte var frisk sjalv. 
Hur skulle allting bli ... (D: mamma, rad 2370-2372) 

Aven Anna-Karin Friberg har haft tankar kring arftlighet, men 
inte pa samma satt som Ines ovan. Anna-Karin upplever att det 
finns mycket fordomar kring CP-skador. Hon hade last om den 
typen av CP-skada hon sjalv har och visste att den inte var arftlig: 

Men jag har aldrig varit radd att de skulle fa samma skada 
som jag sjalv. Sen kunde de ju fa en massa annat da ... men so 
what, vi vet ju hela karusellen. Sen kanske man inte orkar 
psykiskt, men vi har haft tur och fatt friska barn. (F: mamma, 
rad 1627-1634) 

Jag fragar Anna -Karin om hon tog reda pa detta med arftlighet 
innan hon skaffade barn sjalv, men det visade sig vara gamla 
kunskaper hon haft med sig sedan hon var ute i skolor och be
rattade om vad CP-skada ar och hur det ar att leva med det. Att 
fa ett barn med en annan form av skada eller sjukdom skramde 
inte Anna-Karin. Hon ser det som en styrka att som foralder ha 
kunskap om funktionshinder. Om det vantade barnet skulle ha 
haft en skada eller sjukdom hade de kunnat hantera det och de 
kunskaper hon fatt genom sin egen funktionsnedsattning hade 
varit till nytta. 

Att overvaga och hantera risker bade for sig sjalv och for det 
kommande barnet ar ett satt att ta ansvar pa - bade for sig sjalv 
och det vantade barnet. Vi har flera ganger varit inne och snud
dat yid ansvarsbegreppet och det ar dags att forsoka att ytterli
gare narma oss det. 
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ANSVAR 

Bland de existentiella fragor som vacks av foraldraskapet och 
karleken till det hjalplosa barnet ser jag en ansvarsaspekten som 
sarskilt betydelsefull. I resonemanget kring hur beslut om barn 
fattas och om planerande ell er fatalistiska forhallningssatt blir 
ansvarstagande ett nyckelbegrepp. Det ar ett begrepp som sal
lan direkt artikuleras av foraldrarna men ofta ar underliggande 
i deras resonemang. 

Trots att jag tidigt borjade se ansvar som ett nyckelbegrepp 
har jag med tiden forstatt att det ar annu viktigare an jag forst 
forestallde mig. Generellt ar det sa att man som foralder forso
ker presentera sig som ansvarsfull. Man presenterar sig da sam
tidigt som en karleksfull foralder. Att gora det som ar bra for 
barnet ar viktigt aven nar det galler det of odd a barnet. Ett tyd
ligt exempel ar att avsta fran rokning och alkohol och att den 
gravida kvinnan ater vad som ar bra for barnet. Ett annat satt 
att ta ansvar ar att inte utsatta sig for fysiska aktiviteter som kan 
skada barnet. Nar Asa och Olle Lind fick veta att Asa var gravid 
var hon redan i tionde veckan. De var nyss hemkomna fran en 
fjallresa. Jag forstar Olle som sa att om de hade vetat tidigare att 
hon var gravid ha de de antagligen inte vagat aka och gora allt 
det de gjorde. I backspegeln daremot gay det istallet en kansla av 
trygghet. "Jag sa det, klarade du av att snurra uppe i backen och 
ramla sa ar det ingen fara. Vi visste ju ingenting sa det ar inte sa 
latt." (L: pappa, parintervju, rad 273-275) Jag tolkar det som att 
Olle vill beratta att om de hade vetat om att Asa var gravid sa 
hade de tagit det lugnare, att aka sit-ski och trilla i backen med 
ett barn i magen kan ses som lite oansvarigt. Nar det nu ha de 
gatt bra, tog Olle det som ett tecken pa att da kommer resten av 
graviditeten ocksa att ga bra. Ansvar ar nagot av ett nyckelord 
for det mesta som handlar om foraldraskap, oavsett om det 
finns nagot funktionshinder med i bilden eller inte. 
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Har man ert funktionshinder och ska skaffa barn kan man 
inte tro art det ar farligt ell er skadligt for barnet art vaxa upp 
med funktionshinder i familjen. Da yore beslutet oansvarigt. 
Det galler att besluta sig for att aven funktionshindret kan an
vandas for att gora gott for ens barn. Vi ser det till exempel nar 
foraldrarna talar om de lardomar de tror att deras barn kan fa 
med sig. Tanken ar dar att foralderns funktionshinder kommer 
att gora barnet till en tolerant manniska som vuxen. Ett annat 
satt att se pa foraldrarnas tanke om att deras funktionshinder ar 
nagot som kan "anvandas" positivt i foraldraskapet ar att de 
har skapat mening med det i sitt eget liv. De har sjalva speciella 
kunskaper tack vare sitt funktionshinder som de kanner att de 
kan formedla till barnen. Skulle inte de blivande foraldrarna se 
aven funktionshinder som en livsomstandighet som skulle 
kunna tillfora barnet nagot gott, eller om de sag sitt funktions
hinder som nagot direkt negativt for barnet, yore det att forsatta 
sig sjalv i kognitiv dissonans.29 Det har ar en diskussion vi kom
mer att atervanda till senare. 

Att doija beslut eller att forsoka minska ansvaret 
Ansvarstagande forekommer pa olika nivaer. Det handlar om 
att kunna hantera familjens situation i vardagslivet, om att vara 
en tillrackligt bra foralder och om att inte pa nagot satt riskera 
sina barns halsa. Hur hanteras da tvivel och kanslor av att an
svaret faktiskt ar for stort. For manga med MS ar fragan om arft
lighet en stor fraga som har med ansvarstagande att gora. Ar det 
ratt att satta barn till varlden som kanske kommer att arva min 
sjukdom - fragar sig vissa. Risken for arftlighet ar inte hog. Man 
raknar med att risken for att drabbas av MS for normalpersonen 
ar 0,1% och om man har en foralder med MS stiger risken till 
2%.30 Det ar en riskokning naturligtvis, men det ar inte sa att 
barnen troligtvis kommer att fa MS for att en foralder har det. 
98% av barnen till MS-sjuka foraldrar far inte sjukdomen. 
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For en familj blev detta med risken for artlighet en mycket 
stor fraga. Aven denna mamma sager att barnet "bara kom" 
och skulle pa sa vis kunna hanforas till den fatalistiska katego
rin, men det ligger mer bakom. Nar Anna Asklof efter ett par 
oroliga ar fick sin diagnos fick hon intrycket att risken for arft
lighet var ungefar 50%: 

Hur skulle det bli om jag blev med barn i framtiden? Jag 
stallde den friigan och da sa de att det var ungefar 50-50 att 
du for med dig de har anlagen. (A: mamma, rad 46-49) 

Under ett antal ar valde hon bort barn pa grund av risken for 
arftlighet och anvande p-piller. Aven hennes egen halsa vagde in 
i beslutet att forsoka undvika en graviditet: 

Jag var lite overdrivet radd kanske. Bade for hur jag sjalv 
skulle ma och de visste ju sa lite [da]. De visste ju inte ens om 
det var arftligt eller inte och det skramde mig lite, om jag 
skulle fora med mig det har, jag vet inte det an idag. (A: 
mamma, rad 310-31) 

Anna talar har om sin radsla for hur hon skulle ma under en 
graviditet. Manga kvinnor har problem med illamaende under 
graviditeten. Denna kvinnas erfarenheter fran de forsta skoven 
av MS gor att problemet med illamaende far betydligt storre 
proportioner an for det stora flertalet. Pa flera stallen i intervjun 
berattar hon om hur hon kan kanna sig skrackslagen infor yrsel 
och illamaende pa grund av vad hon upplevde nar sjukdomen 
brat ut. Trots detta visar hennes resonemang anda att risken for 
arftlighet var det framsta skalet till att Anna bestamde sig for att 
avsta fran barn under dessa ar. 

Nar vi sedan talar vidare om hur det till slut kom sig att hon 
blev med barn trots dessa radslor sager hon att 'det bara blev sa'. 
Hon beskriver sen hur hon tankte. Det ar vad jag skulle vilja 
kalla ett dolt beslut: 
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Nej. Jag ska saga sa har, jag trod de farst inte att jag kunde fa 
barn. Jag hade val gatt och trott det sista tiden," nej jag kan 
inte bli med barn" . Sa jag trodde inte att jag kunde. Sa jag gick 
och tankte "nej, vad ska jag ata p-piller far, det ar bara ona
digt". Jag hann bara sluta med dem sa kom hon, men sen kom 
det ingen mer, det ar sa konstigt. (A: mamma, rad 1402-1407) 

Standpunkten att graviditet inte ar nagot som kan handa en 
sjalv har visat sig aven i andra studier.31 Det kan tyckas som ett 
egendomligt resonemang att dra slutsatsen att hon inte kan bli 
med barn nar hon inte har farsakt och anvander p-piller. Jag ser 
hennes handlande som ett satt att komma tillratta med dis
sonansen mellan hennes anskningar och, bland annat, det tunga 
ansvar den haga risken for arftlighet hon raknade med innebar. 
Genom att tro att hon inte kan bli med barn kan hon bli det -
hon daljer valet for sig sjalv och behaver inte kanna hela det 
tunga ansvaret att hon medvetet satter ett barn till varlden som 
kanske arver hennes sjukdomY 

Att ta ansvar genom att vdlja bort barn 
Den har boken handlar om att bli och att vara faralder. Men nar 
vi talar om ansvar kommer vi aven in pa hur vis sa har resonerat 
an mer tydligt i ansvarstermer nar det galler att valja bart barn. 
Anledningen kan vara att livsomstandigheterna inte ar de ratta 
for tillfallet. Att valja bort en oplanerad graviditet far att sedan 
farsaka skaffa barn senare nar det passar battre in i livssitua
tionen ar ett scenario vi mater genom Linda och Hans Gran
kvist. De traffades pa en kurs och hon blev oturligt nog med 
barn det farsta som hande. Jag farstar av badas berattelser att 
det var ett mycket svart beslut nar de bestamde sig for abort: 

Vi har gatt igenom [mycket]. Jag blev ju med barn da farsta, 
nar vi var pa kurs ... Men jag tog abort da. Det kandes att det 
gar ju inte. (G: mamma, rad 391-394) 
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Sa han tag ju abort da. Och det dar vart ju sam ett klick for 
mig att jag ville ju stotta Linda pa alla satt, for det var ju mitt 
fel acksa ... Det var jn mer ach mer att vi band ass samman pa 
det dar da ... Vi tyckte det var ledsamt att bli av med barnet. 
(G: pappa, rad 611-619) 

Jag fragar Hans om de egentligen hade velat behalla barnet, men 
han sager att det insag de bada att det ha de de nog inte kunnat 
gora. Hans sager att de inte var mogna for barn nagon av demo 
De kande inte att de i det laget kunde klara av foraldraskapet pa 
det satt de ville. Nar jag lyssnar pa bade Linda och Hans far jag 
intrycket att tanken pa att knnna skaffa barn senare nar deras 
liv var mer valordnat hjalpte dem att fatta beslutet om abort. Att 
forestalla sig att fa barn senare var en forutsattning for dem att 
kunna gora aborten. Genom att referera till att inte vara mogen 
ger de uttryck for att vilja ta ansvar bade for sina egna liv och for 
en onskan att kunna ge sitt barn en bra tillvaro att vaxa upp i. 

Tanken om att det ar lattare att hanvisa till nagon form av 
ansvarstagande nar det galler att valja bort barn stammer val 
overens med hur Ylva Knntsson resonerade nar hon bestamde 
sig for att gora abort nar hon insjuknade i MS. Hon sag framti
den med sjukdomen som oviss och avbrot graviditeten. Ylva 
hade barn tidigare och ansag att hennes ansvar framfor allt var 
att ta hand om de barn hon redan hade. 

Att valja bort barn behover inte betyda abort. Det handlar 
oftast om att forsoka undvika graviditet. De flesta som resone
rar kring ansvar och som gor det genom att valja bort barn har 
redan barn sedan tidigare. Omsorgen om barn de redan har ar 
den framsta anledningen till att avsta fran flera barn. Avvag
ningen galler vad barn kraver och behover och vad energin och 
formagan racker till hos foraldern. Flera familjer talar om re
flektioner och beslut kring hur manga barn familjen eller den 
sjuka eller funktionshindrade klarar ay. I familj Dahlgren talar 
bade Ines och Sven om att det var bast for dem med bara ett 
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barn. Tva barn hade kanske varit for mycket for lues enligt dem 
sjalva. Pa liknande satt talar Birgitta Birgersson om att hon bnt 
att hon har tre barn och det ar nog. Enligt Birgittas bedomning 
har hon varken tid eller ork for ett till. Dessutom upplever hon 
att hon redan har sin idealfamilj, vilket spelar stor roll for beslut 
om fIer barn eller ej. 

lbland kan risken for att hamna i en alltfor komplicerad fa
miljesituation aktivera ansvarsresonemang. I familjen Eng
strom argumenterade mamman utifran ett ansvarsperspektiv 
nar de overvagde att skaffa ytterligare barn. Bakgrunden ar Lot
tas och Jans forsta barn dog i blodarsjuka. Barnet sags som en 
frisk och normal pojke och det var bara precis innan dodsfallet 
som det upptacks yid en lakarkontroll, i attamanadersaIdern, 
att blodet hade problem att koagulera. Innan det hann utredas 
ytterligare hade barnet rakat sIa sitt huvud i golvet och fatt en 
inre blodning i hjarnan. Det handlade inte pa nagot satt om bris
tande omsorg. Foraldrarna visste inte att det var blodarsjuka 
och det var bara en liten duns, nar barnet sjalv vande sig pa gol
vet. Den lilla stoten mot huvudet ha de inte fatt nagra som helst 
konsekvenser om barnet varit friskt. Foraldrarna stod sedan in
for beslutet huruvida de skulle forsoka skaffa barn igen eller 
inte. Det val som de beskriver later i intervjun som mycket ge
nomtankta. De var bada overtygande om att de vi lIe forsoka fa 
barn igen och de hade ocksa stod i detta fran sina respektive fa
miljer. Den typ av blodarsjuka det handlade om i det har fallet 
drabbar nastan uteslutande pojkar. Flickor kan vara anlagsba
rare utan att sjalva drabbas av sjukdomen. Jan och Lotta beslu
tade sig darfor for att gora alIa tillgangliga test under en kom
mande graviditet for att ta reda pa kon pa barnet och om det var 
en pojke aven att ta reda pa om han i sa fall bar pa sjukdomen. 
Besluten handlade om avvagningar. Det ar kampigt att ga igenom 
en abort och att foda ett barn med blodarsjuka skulle innebara 
pafrestningar for familjen. Lotta uttrycker sig sa har infor beslutet: 
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Men nar jag fick tanka efter lite mera och bnna att ... jag 
maste tanka, jag kan inte bara tanka sa dar optimistiskt, jag 
maste vara realist ocksa och tanka att ... lite langre sa va. (E: 
mamma, rad 2138-2141) 

Lotta talar inte om ansvarstagande, hon talar om att vara rea
list. I mina ogon handlar att vara realist om att ta ansvar for ett 
beslut och om att forsoka skapa en familjesituation som ar moj
lig att hantera. Familjen levde redan med ett funktionshinder i 
och med Jans ryggmargsskada. Ett tungt vagande sbl till beslu
ten var att de inte ville bnna att Jan inte skulle kunna vara en
sam med barnet ifall nagot hande. Da skulle kanske familjen ha 
kunnat anklagas for bristande omsarg och det kunde de inte 
utsatta varken sig eller barnet for. Familjen Engstrom ar en fa
milj med ett start kontaktnat med andra familjer med funktions
hinder och de visste mycket viiI vad blodarsjuka skulle kunna 
innebara for familjen. 

Det forefaller enklare att tala utifran ett ansvarsperspektiv 
nar det giiller att besluta om att inte skaffa barn. I familjen Eng
strom talas det om att vara realistisk ifraga om barn med blodar
sjuka - det skulle vara ett for stort ansvar for familjen. I famil
jerna Birgersson och Dahlgren beslutade de att inte ha flera barn 
for att de inte skulle ha kunnat ge ytterligare barn den tid och 
omvardnad som de ansag kravdes. Familj AsklOf valde, som 
beskrevs tidigare, under flera ar att inte skaffa barn pa grund av 
risken for arftlighet. Jag ser alia dessa som exempel pa olika satt 
att ta ansvar for familjesituationen och hantera denna i sam
band med funktionshinder eller kronisk sjukdom. 

Som vi sett finns det ofta manga fragetecken infor foraldra
skapet och hos vissa personer en del oro att hantera. En del av 
fragetecknen ror i forsta hand graviditeten, andra fragetecken 
ror forlossning och ytterligare andra den kommande foriildra
rollen. Manga av foraldrarnas tankar infor foraldraskapet kan 
relateras till ansvarsresonemang, vilka kan ligga till grund for 
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beslut om att skaffa barn (eller fIera barn) ell er for beslut att 
avsta fran barn. Vi ska nu averga till att titta narmare pa farald
rarnas tankar kring och uppleveIser under graviditeten. 

GRAVIDITET 

Graviditet beskrivs bade i forskningslitteratur och i den uppsja 
av hand backer som finns kring graviditet och faraldraskap som 
nagot omtumlande for bade blivande mammor och pappor.ll 
Blivande faraldrar mats av bade information och farsak till pa
verkan fran fIera kaUor. Madravardscentralen arbetar for att 
normalisera det ovanliga med graviditeten, stark a faraldraiden
titeten och mata de blivande faraldrarnas fragor och oro.34 
Handbackerna tar upp bade ambivalenta kanslor och ora for 
att visa att det ar normalt. En av de popularaste backerna be
skriver hur det kan vara att fa besked om graviditet: 

Du tittar pa det har ordet "positiv" om och om igen och for
saker forsta. Ett barn. Vart barn. Vad innebar det? Ar det ratt 
tidpunkt? Vill vi, orkar vi hailer vart farhallande? Under den 
narmaste tiden kommer du att pendla mellan Iycka, forvan
tan, ora, riidsla, tvivel. De stora fragorna kring foraldra
skapets villkor, kring livets uppkomst och barns framtid 
blandas med praktiska funderingar kring jobb, ekonomi, 
bostad. Tillat dig att sIappa fram bade de negativa och de posi
tiva kanslorna. Tillat dig att alta for och emot. Det ar sunt att 
reagera med blandade kanslor i en livsavgorande situation.35 

Farfattarna till handboken forsaker att normalisera kanslor 
som skuUe kunna skuldbelagga i annat fall. Att reaktionerna 
kan vara olika pa graviditeten ser vi aven i den har studien. 
Gladje och radsla kan vara blandat med en kansla av overklig
het. Beskedet kan vara svart att tra pa. Nagra som upplevde att 
det var svart att ta till sig beskedet var Mikael och Eva Johans-
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son. De tillhor de som planerat och tagit ett aktivt be slut om att 
tiden var ratt for barn. Sedan tog det lang tid innan Eva blev 
gravid. I ljuset av den vantan berattar hon om hur det kiindes: 

Ja, det var, oj sa haftigt. Det var ocksa sa dar att nar, det kiin
des sa dar bra att ha bestamt sig far att nu viII vi. Nu viII jag 
och nu ser jag att ju finns det forutsattningar och som sagt, 
planeringsmanniska, det fanns ekonomiska farutsattningar, 
vi hade jobb och, ja, jag hade traffat en som jag verkligen als
kade. Det kiindes supertryggt och sag en Ijusnande framtid sa 
det var ju bara och satta igang. Och sen sa tog det ju tva ar. (J: 
mamma, rad 352-359) 

Trots att de ha de liingtat, vantat och kiimpat for att fa till den 
efterlangtade graviditeten var det svart att tro att det verkligen 
var sant nar det till sist hande. 

Men nar vi val blev gravida sa tvivlade vi ju valdigt lange. Jag 
tror vi tog 2-3 tester, 3 tester tog vi nog sjalva och sen akte vi 
till barnavardskliniken eller madra eller vad det heter och 
dom fick ocksa ta tester men sen fick vi val tro pa det da. (J: 
mamma, rad 396-400) 

Det var svart for dem bada att forsta att de verkligen kommit 
dithan att Eva var gravid, men svarast var det for Mikael. Som 

man kiinde han inte av de fysiska forandringar som Eva kunde 
kiinna langt innan nagonting var synligt som kunde bekrafta 
vetskapen om graviditeten. Mikael sager att de hade kunnat ga 
langt i sina anstrangningar for att fa barn, men han upplever 

anda for sin egen del att det kiindes bra att graviditeten kunde 
uppnas genom vanligt samlag utan andra insatser. 

Nej det har det inte utan det har funkat, inte he It perfekt men 
vi har ju fatt barn pa ett normalt satt sa att saga genom nor
malt samlag och sen har ju jag inte samma kansel och det ar 
inte lika skant eller bra pa sa satt for min del och, sa att den 
biten ar lite, men annars sjalva barnbefruktningen har inte 
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varit nagra problem och det ar ganska skont att man har 
sluppit och greja med det da for det kan nog forta lite av 
kiinslan kan jag tanka mig, jag vet inte men jag tror det i alla 
fall. Till en borjan i alla fall sen ... (J: pappa, rad 226-235) 

Mikael avslutar inte meningen men som jag forstar det menar 
han att nar barnet val finns dar tanker man inte pa anstrang
ningarna innan och vagen dit - utan ar glad at barnet i sig. Detta 
ar nagot som ocksa bekraftas av Jan och Lotta Engstrom. Gravi
diteten uppnadde de genom en da helt ny teknik med vars hjalp 
det gick att fram sperma hos spinalskadade man som inte kan fa 
ut/osning under samlag. Sedan kunde sperman insemineras. Jan 
och Lotta sag det som nagot oerhort positivt att kunna fa biolo
giskt egna barn. 

Glddje och oro 
Beskedet eller insikten om graviditet kan som vi diskuterat tidi
gare aktualisera oro infor framtiden men innebar oftast och 
framforallt en stor gladje. Vi ska se pa hur Anna AsklOf beskri
ver sina reaktioner pa beskedet. Vi har tidigare stiftat bekant
skap med hennes oro bade kring risken att fora vidare MS till 
barnet och kring hur hon skulle komma att ma under gravidit
eten. Som en efterverkning av sina MS-skov kande hon en 
skrack for illamaende och yrsel. Anna berattar vad hon kande 
nar hon fick beskedet att hon var gravid. "Fast jag var ju bade 
radd och glad och orolig nar jag fick besked da." (A: mamma, 
rad 1405-1406) Det var ett besked som hon, liksom Eva och 
Mikael ovan, till en borjan ha de svart att ta till sig - inte minst 
darfor att hon trott att hon inte kunde bli gravid. Den forsta re
aktionen var radsla, berattar Anna. Jag undrar hur hennes man 
tog beskedet att hon var gravid, men Anna sager att han inte 
upplevde det pa samma satt. 
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Det var nog mest jag som var radd, hur jag skulle ma overhu
vudtaget. Men det slappte ganska snart. Det var precis i bor
jan dar da sa det ar konstigt, da bara kom det, ja, idag ar jag 
jatteglad for det alltsa. Att jag vagade anda. (A: mamma, rad 
1410-1414 ) 

Anna fick ga hela sin graviditet pa specialistmodravard, vilket 
innebar att hon gick pa den vanliga modravarden, men hade 
standig kontroll och uppfoljning av en liikare. Det blev en gravi
ditet som inte ens kom i narheten av hennes farhagor. 

Jag har aldrig matt sa bra i mitt!iv som da alltsa, [ ... ] jag hade 
garna gatt i nio manader till. Jag var sa stolt over min mage 
sa, [ ... ] Jag kiinde mig sa stolt hela tiden med den !ilia kulan, 
jag tyckte det var jattemysigt. (A: mamma, rad 281-281, 
291-293, 299-300) 

For Anna ar tiden som gravid ett ljust minne. Att hon madde sa 
bra tog hon yid det tillfallet som ett tecken pa att hon besegrat 
sjukdomen. Det ar nagot hon inte ar ensam om. Birgitta Birgers
son resonerade likadant yid sin forsta graviditet. Birgitta sak
nade diagnos, men hade haft misstankar om att hon kunde ha 
MS. Nar hon blev gravid tankte hon att det nog inte var sa. 

Graviditeten och kroppen 
Nar vi tidigare talade om tankar infor att bli foralder fanns 
graviditeten med som nagot som aktualiserade vissa orosmo
ment. Oavsett om en kvinna ar kiirnfrisk och inte har nagot 
funktionshinder sa reagerar kroppen pa graviditeten pa olika 
satt. Foriindringar i hormonproduktionen kan leda till humor
svangningar. Trotthet kan vara ett problem. Vissa mar illa, 
nagra drabbas av foglossning och ett fatal drabbas av havande
skapsforgiftning. Andra har aldrig matt battre i hela sitt liv. Vi 
ser bland vara familjer exempel pa olika handelseforlopp. Det 
ar, vilket tidigare argumenterats for, precis som for alla andra. 
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Samtidigt blir fysiska forandringar betydelsefulla for kvinnor 
med funktionsnedsattningar och kronisk sjukdom pa satt som 
det inte blir for andra kvinnor. Exempel pa det ar Anna och Bir
gitta ovan, som tog det faktum att de var gravida och madde 
battre an nagonsin som att sjukdomen inte langre behovde rak
nas med. Deras positiva kroppsliga forandringar blev for dem 
ett betydeisebarande tecken. Men kvinnor med MS kan aven bli 
fysiskt samre av graviditeten eller efter forlossningen. Birgitta 
madde bra under sin forsta graviditet. Yid hennes senaste gravi
diteten blev hon istallet mycket dalig. Idag ar det en av flera an
ledningarna till att hon inte vill ha ytterligare barn. Hon bnner 
att hon maste orka med de barn hon har och vill inte riskera att 
bli sa dalig igen. 

For kvinnor som ar rullstolsburna kan det vara extra jobbigt 
att bara barnet i kroppen pa grund av att det blir trangt. En rull
stolsburen mamma berattade att hon fragat sin lakare om hen
nes barn kunde fa syrebrist av att det blev sa trangt for barnet i 
magen nar hon satt i stolen. Nar hon talade med en lakare om 
saken fick hon det lugnande beskedet att det inte var nagon risk 
for barnet. Att det var trangt i magen sag lakaren mer som ett 
problem for mamman. 

Hur kroppen reagerar pa graviditet ar inte heller nagot sta
tiskt. Det forandras over perioden. Som en av papporna pape
kar sa kan det skifta fran dag till dag. Olle Lind sager att det ar 
olika olika dagar med Asas kropp och aven med hennes humor. 
"Ibland mar du ju jattebra och sen dagen efter kan du ju vara 
heit ne re och trott pa allting." (L: pappa, parintervju, rad 93-95) 

Det ser inte Asa alls som nagot konstigt. "Sa tror jag alla gravida 
kvinnor ar sa." (L: mamma, parintervju, rad 97) For ovrigt drar 
inte Asa manga paralleller med andra kvinnor och deras gravi
diteter. Hon tanker mest pa sin egen och sin speciella situation. 
Nar vi traffas forsta gangen ar Asa gravid med deras andra barn. 
De jamfor den forsta graviditeten med den har. Det Asa jamfor 
med ar i forsta hand det hon tidigare varit med om sjalv. Forra 
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gangen var det enligt Asa inte sa mycket upp och ner. "Det var 
nog mest ner forra gangen." (L: mamma, parintervju, rad 103) 
Olle haller med och hanvisar till den ora de kande infor att bar
net skulle kunna fodas med ett funktionshinder. Vi ska senare 
titta narmare pa hur Olle och Asa, men aven andra par, har han
terat sin ora. 

Att hantera oro under graviditeten 
Ora under graviditeten kan handla om sa olika saker som hur for
hallandet klarar av den nya situationen till radsla for smarta, illa
maende, nya skov ell er andra fysiska besvar. En vanlig ora ar att 
det vantade barnet ska fodas med nagon skada eller sjukdom. 

Vilken forstaelse omvarlden bjuder pa ar en sak som kan bi
dra till okad eller minskad oro. Kontakten med modravarden 
och deras kunskap om sjukdom eller funktionsnedsattning kan 
ha stor inverkan pa upplevelsen av graviditeten. Nar Anna-Ka
rin Friberg vantade sitt forsta barn hade hon bland annat kon
takt med en sjukskoterska som var viktig for hennes upplevelse 
av att vara lyssnad pa och tagen pa allvar. Prablemet for Anna
Karin var hennes stora skrack for sprutor, en skrack hon trar 
har med barndomens oraninflammationer att gora. 

Ja. Men sen da nar jag vart med barn sen sa tyckte jag ju det 
det, det var ju hemskt med alIa sprutor och det. Dom var ratt 
snalla mot mej, det var en bra, gammal skoterska dar som 
embla in hela handerna och armarna [ ... 1 Sant fick dom ha 
flera liter. Nej. Sa det gick bra men sen sa gick hon i pension. 
(F: mamma, rad 757-760, 770-771) 

Tack vare mycket bedovningssalva och en skoterska hon litade 
pa kunde hennes skrack for sprutor hanteras. Sedan gick hon i 
pension, sager Anna-Karin. 
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Mm, och sen nar jag vart med barn igen, da var hon inte kvar. 
Da hamnade jag pa sjukan sa dom forstar inte det dar med 
CP-skadade att man spanner sig och man kan inte slappna av, 
det gar inte, dom bara sager slappna av, det ar inget farligt 
och det blir bara annu varre. (F: mamma, rad 777-781) 

For Anna-Karin var det viktigt att vardpersonalen har kunskap 
om funktionshinder. Anna-Karin upplevde att barnmorskan i 
omradet dar de bodde inte riktigt klarade av att se att hon var en 
vanlig blivande mamma och att hon och Erik hade samma be
hov som andra blivande foraldrar. Anna-Karins bild ar att hen
nes funktionsnedsattning gjorde barnmorskan nervos och att 
barnmorskan var ovan yid den situationen. Foljden blev att 
Anna-Karin och Erik hamnade utanfor de vanliga rutinerna. 
Till exempel foraldrakurs, som ha de inneburit kontakt med an
dra blivande foriildrar och besok pa forlossningen, blev inte av 
for deras del. 36 

Niir Asa och Olle Lind vantade sitt forsta barn var deras 
friimsta oro att de skulle komma att fa ett 'handikappat barn'. 
Detta ar en radsla som de till viss delliimnat bakom sig nar de nu 
viintar barn igen. Anledningen att den oron fick sa stora dimen
sioner yid den forsta graviditeten var att en liikare hade sagt till 
dem att det var 50 procents chans att det barn de fick skulle arva 
Asas ryggmargsbrack. Ett satt for dem att hantera den oron var 
att soka andra besked. De lat sig alltsa inte nojas med liikarens 
uttalande utan de sokte mer information genom en barnmorska 
de triiffade regelbundet. Hon overtygade dem om att det inte var 
storre chans for dem att fa ett barn med ryggmargsbrack an for 
andra blivande foraldrar. "Ja, det iir ju ingen arftlig sjukdom, 
det ar ju ingen sjukdom, som Asa har." (L: pappa, parintervju, 
rad 151-152) Bada tva tycker att det var onodigt att lakaren 
skramde upp dem med att kasta ur sig en siffra pa det viset. De 
tycker att han borde ha vetat biittre. Att soka andra besked ser 
jag som en strategi for att lugna oron. 
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Ett annat satt att hantera oro ar att satta till it till sjukvarden. 
I samma familj, familjen Lind, ser vi aven den strategin. Asa och 
Olle hanterade mycket av sin oro under den forsta graviditeten 
genom att soka hjalp nar det var nagot de trodde kunde vara 
riskfyllt. "Minsta lilla grej var vi ju nastan inne pa lasarettet." 
(L: pappa, parintervju, rad 248-249) Aven under den har gravi
diteten har Asa bnt sig orolig ibland, speciellt yid ett tillfalle nar 
Asa borjade bloda. Det var i 29:e veckan, pa kvallen efter en dag 
nar bebisen i magen hade varit ovanligt aktiv. 

Och sen nar jag satt mig pa toaletten sa borjade det blOda och 
jag borjade skrika som en idiot. Och Kalle [sonen] blev liv
radd stackarn. Jag visste inte, jag kunde inte hejda mig dar 
va. Jag vart sa himla radd. Sa Olle ringde ju da och de sa ta en 
ambulans och kom in. (L: mamma, parintervju, rad 28-35) 

Det var ingenting farlig och de var hemma igen pa bara nagra tim
mar. De upplevde inte att de hade akt in i onodan, vilket de aven 
fatt bekraftat av personalen pa forlossningen. " ... men det sa de ju, 
att det ar battre att kolla an kanske vara hemma och det kanske 
hade varit varre an vad det var." (L: pappa, parintervju, rad 49-50) 

En annan strategi som samma par anvander sig av for att 
lugna sig sjalv och hantera oron ar att se tillbaka och jamfora 
med den tidigare graviditeten och forlossningen. Det som gick 
bra da kommer att ga bra nu. Tiden ar betydelsefull. Veckor och 
dagar raknas och framtrader tydligt i bade hand backer och yid 
besoken pa modravardscentralen. Asa haller ordentlig koll pa 
dagar och veckor. Dagen nar Kalle foddes framstar som en grans 
for henne. Han foddes i slutet av vecka 30. Det var for tidigt, han 
var liten och medtagen, han fick syrgas och fick ligga i kuvos -
men allt gick bra. Bara den dagen ar passerad kommer det att ga 
bra den har gangen ocksa, resonerar Asa. "Man ska liksom 
komma over den har tiden. De har 30 + 5 dagarna. Jag sa till en 
kompis idag 'jag hoppas att det blir 30 + 6 i alla fall, da har jag 
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slagit det med en dag'." (L: mamma, parintervju, rad 74-76) Olle 
anvander aven han dagarna for att "peppa" Asa och halla henne 
yid gott mod. 

Da sa han det i tisdags Olle, 'att da gar vi till 34 da', sa han. 
Sen nar det var bra meci allting, fostervatten och allting var 
bra. 'Ja, Asa nu tar vi 36 nu cia, sager han, okar for varje 
gang. (L: mamma, parintervju, rad 81-84) 

De ar bada overtygade om att Asas kropp inte kommer att orka 
med en 40 veckors graviditet, aven om hon mar battre den har 
gangen. Det de hoppas pa ar att det ska ga sa lange som mojligt 
innan Asas kropp sager ifran. Det forsta barnet skulle fodas med 
planerat kejsarsnitt men man blev tvungen att ta det akut. Asa 
lag inlagd flera veckor inn an pa grund av att hon hade for 
mycket fostervatten. Olle tror att den ora de upplevde kan ha 
spelat in som en orsak till den okade fostervattensmangden. Ef
tersom Olle gor den kopplingen ar det viktigt for honom att 
hjalpa till att minska oron for Asa sa mycket som mojligt under 
den har graviditeten. 

Den framsta oron Asa och Olle kiinde var infor om barnet 
skull fodas med samma skada som Asa. Det ultraljud som an
vands inom modravarden fick darfor stor betydelse for att han
tera den oron. Vi ska titta sarskilt pa Asas och Olles resonemang 
kring fosterdiagnostik. 

Oro och fosterdiagnostik 
Handbocker och tidskrifter tar upp foraldrars mycket vanliga 
oro for att det vantade barnet ska fodas med en skada eller sjuk
dom. Diskussioner kring sadan oro fors ocksa i kontakten med 
barnmorskor inom modravarden. Har erbjuds foraldrarna 
olika former av fosterdiagnostik. Hur foraldrar staller sig till 
detta ar mycket olika. I en handbok jag tittat narmare pa vags 
for och emot kring fosterdiagnostik. 
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Idag Finns mer och mer forfinade metoder for att fa informa
tion om det vantade barnet. Allt tidigare kan vi fa kunskap 
om barnets halsa, om det ar friskt och valutvecklat eller om 
det !ider av nagon sjukdom eller missbildning. I framtiden 
kommer man att kunna upptacka aven andra ofarliga avvi
kelser. Man kommer att kunna ta reda pa saker om barnets 
anlag, utseende. Redan idag missbrukas fosterdiagnostiken i 
delar av varlden for att sortera bort flickfoster. Det ar en 
skrammande utveckling. [ ... ] Samtidigt gor fosterdiagnos
tiken det moj!igt att upptacka och bota sjukdomar pa ett ti
digt stadium, att planera forlossningen sa att den blir sa 
gynnsam som moj!igt for foraldrar och barn. Den ger forald
rarna ett val. Den Finns dar som stod for foraldrar som inte 
skulle vaga satsa pa en graviditet om inte de har mojlighe
terna fanns. [ ... ] Gor fosterdiagnostiken skada eller nytta? 
Var ska man dra granserna? Hur klarar vi av att hantera all 
information? Ar det allra basta att ingenting veta? Det maste 
bli varje foraldrapars svara uppgift att avgora.37 

Citatet visar pa en forstaelse for att det inte ar nagra enkla val 
blivande foraldrar star infor. Fosterdiagnostik kan ses som en 
del av samhallets nedvardering och diskriminering av personer 

med funktionsnedsattningar. 38 Ett annat satt att se fosterdiag
nostik ar som en chans att ge foraldrarna valmojlighet och 
trygghet. Det maste poangteras att det inte ar nagra enkla val. I 
botten av beslut som fattats ligger ofta ambivalenta kanslor 
kring vad som ar ratt och fel. Asa och Olle diskuterade och ha de 

en forhandling kring fostervattensprov. Asa som var mest radd 
for att deras barn skulle kunna fodas med en skada ville forst 
gora fostervattensprov. Det som fick henne att andra sig var dels 

Olles motstand, dels den okade risken for missfall. 

Olle: Den har forra gangen, da, vi kolla ju inte det. Vi hade ju 
tillgang sa man kunde ju gora sana dar fostervattensprov och 
det... men det gjorde vi ju inte. Utan jag sa ju det att, ja blir det 
handikappat sa da tar jag hand om det anda. Asa var ju inne 
pa den har gangen att ta blodprov och kolla ocksa da ... men 
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jag sa ifran att det vill inte jag gora utan .. Asa: Sen ar det ju 
dar att det ar okad risk for missfall om man tar fostervattens
prov. (L: mamma och pappa, parintervju, rad 357-369) 

Jag anser att Olles resonemang har stora likheter med kritiken 
fran delar av handikapprorelsen som kritiserar fosterdiagnostik 
darfor att den sorterar och varderar manniskor utifran deras 
formagor. Den ambivalenta situationen har de hanterat genom 
att lagga stor vikt yid de ultraljud som gjorts under graviditeten. 
Istallet for fostervattensprov eller blodprov har de varit med om 
flera ultraljud. De har enats om att det ar en lagom niva pa fos
terdiagnostik. 

Asa: Och jag menar att det var ju som vi sa da, huvudsaken 
liksom da att det ser bra ut pa ultraljudet. Att det ror pa bena, 
framforallt for min skull. Som jag inte ror pa mina ben. Da 
kanns det tryggare for mig som ser att det dar !ilia knytet ror pa 
sina ben. Och sen visar dom ju, kollar dom ryggraden mycket 
och ... (L: mamma och pappa, parintervju, rad 374-384) 

Att ultraljudet ser bra ut tar de som tecken pa att barnet inte har 
nagon skada. Det viktigaste for Asa ar att barnet ror sina ben. For 
det ar en risk att rakna med, det kan ju hand a - det hande Asa. 

En familj som tog fosterdiagnostik till hjalp for att hantera 
risken for att fa ett barn med en medfodd kronisk sjukdom ar 
familjen Engstrom. Vi tittade narmare pa deras resonemang nar 
vi diskuterade att ta ansvar genom att valja bort barn. Foster
diagnostiken gjorde det mojligt for foraldrarna att valja bort 
foster med just blodarsjuka. Det var en svart beslut enligt mam
mans beskrivning, men de bedomde det som nodvandigt. Ett 
barn med blodarsjuka ha de medfort en alltfor komplicerad 
familjesituation. 
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Att vara blivande pappa 
Under de senaste decennierna har pappans roll under graviditet 
och yid forlossningar fatt allt storre uppmarksamhet och bade ar
tiklar och bocker riktar sig speciellt till blivande pappor. I Plantins 
studie av man och foraldraskap visar det sig att den forsta reaktio
nen pa graviditeten vanligtvis varit gladje, kort darefter har tankar 
kring risk och oro infunnit sig. Oron ror fragan om barnet ar friskt, 
hur lange mamman ska orka jobba och sjalva forlossningen. 

Manga av mannen har haft en mer avslappnad eUer distanse
rad hallning beroende pa hur man vill definiera deras tanke
gangar. Till skillnad fran kvinnorna har de avfardat manga 
orosmoment med avertygelsen att "det ordnar sig" och ofta 
havdat att far mycket information om graviditeten snarare 
akar an minskar nervositeten.39 

Det ar majligt att det finns ett manligt och ett kvinnligt satt att 
hantera oro kring graviditet och farlossning. Sakert ar att oro 
har diskuterats mer av kvinnor an man under intervjuerna. Som 
vi sag nyss var OUe Lind mindre bekymrad an Asa far att fa ett 
barn med skada. Hans asikt var att om det hand er sa hander det 
- de skulle ta hand om barnet i alIa fall. Det spelade inte sa stor 
roll. Har sattet att resonera ett samband med kan? Plantins stu
die antyder det. 

Det ar latt att farestalla sig att funktionsnedsattning har be
tydelse yid graviditet nar det ar kvinnan som har en skada eller 
sjukdom. Ar det mannen som har en funktionsnedsattning inne
bar inte graviditeten nagot starre problem, kan man tanka. Men 
aven har har funktionsnedsattningen vissa implikationer. Det 
handlar om att uppfylla rollen som blivande pappa nar kvin
nans mage vaxer och hon blir otympligare. Han kan kanna att 
han borde avlasta henne, att hon inte ska bara tungt och sa vi
dare. Mikael Johansson ar en pappa med ryggmargskada som 
tillsammans med sin fru Eva vantar sitt andra barn. Han talar 
bade utifran sin erfarenhet fran farra graviditeten och sin upple-
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velse nu nar hon ar gravid igen. Visst ar hans situation lite speciell, 
menar Mikael, men sager samtidigt att det inte ar nagot som direkt 
bekymrar honom. Det mesta gar att Iosa med battre planering: 

Och sen att jag inte heller kan hjalpa tilllika mycket kanske och 
bara som nu nar Eva ar gravid igen. Jag kan inte hjalpa till och 
bara sa mycket som en vanlig eller frisk manniska kan gora 
utan da far man forsoka och kanske handla mindre eller pla
nera battre eller vad det handlar om. (]: pappa, rad 944-949) 

Paralleller gar att dra med till exempel familjer med man som 
arbetar mycket och dar kvinnan ar den som ansvarar for hem 
och matinhandling eller den ensamstaende blivande mamman. 
Nagot som ocksa alltid kan hanteras pa olika satt. Mikaels utta
lande visar anda pa att han kanner av hur norm en ser ut. Han 
upplever en forvantan pa att vara den som bar de tunga pasarna 
och som tar hand om sin gravida kvinna. Samtidigt som han ar 
medveten om normer och forvantningar later han det inte ga 
under huden pa sig sjalv. 

FORLOSSNING 

Bland vara familjer ar det proportionellt f1er an i normalbefolk
ningen som har fott sin a barn med hjalp av kejsarsnitt. Tva 
mammor med CP-skador och en mamma med ryggmargsbrack 
har fott sina barn pa det sattet. For en annan mamma med en 
lattare CP-skada gick det bra med en vanlig forlossning, liksom 
for kvinnorna med MS och de kvinnor utan funktionshinder 
som del tar i studien. Ninni Westgren, som gjort en populations
baserad studie av kvinnor med ryggmargsskador, skriver att 
manga av de kejsarsnitt som gjordes pa dessa kvinnor var gjorda 
pa generosa och oklara grunder. Enligt Westgren hade lakarna 
inte tillracklig erfarenhet av kvinnor med ryggmargsskador.40 
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Vi ska nu se vad personer i den har studien erfarit yid olika 
typer av forlossningar. Vi borjar med en kvinna som fott sitt 
barn vaginalt. 

For Anna Asklof, den kvinna med MS som aldrig matt battre 
i hela sitt liv an under just graviditeten, var forlossningen en lika 
positiv erfarenhet som graviditeten. Den var en overrumplande 
upplevelse eftersom forlossningsarbetet bade startade tidigare 
och gick mycket fortare an vad bade hon sjalv och personalen pa 
forlossningen hade vantat sig. 

Jag madde jattebra, jag jobbade till fredagen och sen fick jag 
henne pa mandagen. Sa jag hann aldrig vara nervos eller na
gonting. Det gick sa jattefort, och forlossningen tog inte, fran 
det jag kom in och femtio minuter efter det var hon fodd och 
da hade jag anda gatt igenom undersokning och dom hade 
kollat hur mycket jag var 6ppen. Visst det gjorde jatteont det 
gjorde det men det gick valdigt fort, sa det ar bara positivt. 
Det var sa skont, det kande som, vad ska jag saga, det ar en 
styrka, det ar en styrka i det att jag har klarat av det. (A: 
mamma, rad 329-338) 

Samtidigt berattar hon att hon inte vagat skaffa nagonting i for
vag eller hade forberett nagonting infor barnet. Det var ett satt 
for henne att hantera kanslan av nagonting kunde handa barnet 
eller ga fel i samband med forlossningen. Vi talade om besluten 
att skaffa barn i termer av planering och fatalism. Dessa termer 
gar att anvanda for flera livsaspekter. Annas riidsla for att skaffa 
nagot i forvag kan ses som ett utslag av fatalistiskt resonemang 
kring forlossningen. Hon ville inte utmana odet genom att ta for 
givet att forlossningen skulle ga bra. 

Det har var en mammas beskrivning av en sa kallad vanlig 
forlossning. Om det finns en sadan sak som en 'vanlig' forlossning 
for den som haller pa att bli foralder ar tveksamt. Det ar nog fa 
foriildrar som upplever sina barns fodslar som nagot vanligt. Hur 
ar det da att vara pappa yid en 'vanlig' vaginal forlossning? 
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Att bli pappa vid en 'vanlig' forlossning 
Vissa pappor berattar om hur de kant sig i vagen oavsett om de 
har funktionshinder ell er inte. Mikael Johansson berattar om 
deras forsta barns forlossning. Han var med och det L:'tter pa 
honom som det rackte att just vara dar. Det var inte mycket han 
kande att han kunde gora - men han var dar och det var en fan
tastiskt upplevelse . 

.. . men som sagt var det var en upplevelse och allt yid for
lossningen och allt sant dar ocksa, helt fantastiskt alltsa. [ ... ] 
Mm jag var med, skitharligt alltsa. (J: pappa, rad 578-582) 

Mikael berattar att nar Elin val var ute var det som om allting 
slappte. Nar han sag att allting var som det skulle var det tarar 
av gladje. Tyvarr fick de lite problem med att Elin svalt foster
vatten och de fick inte njuta lange direkt efter forlossningen. Ett 
par dagar senare fick barnet dessutom en infektion och blev be
handlad med penicillinsprutor. Mikael tyckte att det kandes 
svart att se pa nar ett sa litet barn fick sa mycket sprutor. 

Nar Eva berattar om samma forlossning sager hon att det nog 
var mycket olika upplevelser som hon och Mikael var med om. 

Ja det var harligt. Fast det ar nu, jag tror nastan att Mikael 
upplevelse av sjalva forlossningen ar mer fokuserad pa att nu 
kommer varat barn liksom, antligen. Och min fokusering Jag 
pa och overleva situationen. [ ... ] det tog ett tag innan jag 
kom ikapp kiinslomassigt. Det gor det ju faktiskt. Aven fast 
man har gatt och varit donyfiken i 9 manader sa direkt nar 
man hade klamt ut den dar lille ungen sa kiinde man ju, jag 
kiinde det efter att ha statt da sa lange och gud vad skont och 
fa lagga mig och fa vila. Det var val det primara. Men sen sa 
var det j u bra mysigt da hon lag pa magen med. (J: mamma, 
rad 794-798, 801-807) 
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Kejsarsnitt 
Ett kejsarsnitt kan vara akut eller planerat. Av vara mammor 
har nagra av dem upplevt bada delarna. Det ar star skillnad pa 
upplevelsen av de olika formerna av kejsarsnitt. En av de mam
mor som upplevt bada ar Anna-Karin Friberg. Vi borjar med 
hennes beskrivning av det forsta planerade snittet. Det var 
mycket som var oroligt runt sjalva forlossningen, tyckte Anna
Karin, inte minst pa grund av hennes riidsla for smarta och spru
tor. Men tack vare att lakaren som hade hand om henne tog det 
lugn och att det var ett planerat kejsarsnitt ser hon tillbaka pa 
sitt forsta barns fodelse som en fantastisk handelse. 

la, fast sen att man var radd for allt mojligt sen runt omkring 
sen, det, nar man fick red a pa da a v den har [namn 1 gynlakaren 
da att vi tar kejsarsnitt, da var ju den biten borta. Sen att man 
skulle bli bedovad och hej och ha och sprutor hit och dit, da 
behovde man inte uppleva den smartan utan, sa Sara foddes ju, 
det var en riktig fest. (F: mamma, rad 1681-1688) 

Anna-Karin beskriver forlossningen som en fest, detta aven for la
karen, som hon tror inte far vara med om sa manga fodslar i sin 
egenskap av specialist. Det later som om de alla var med om na
gonting speciellt tillsammans. Hon berattar hur lakaren tyckte att 
det var en jattesot flicka och hon upplevde att det aven gay lakaren 
nagonting att ha fatt vara med yid hennes dotters fodelse. 

Anna-Karin och Erik kande att de hade god kontakt med och 
fortroende for lakaren som gjorde forsta kejsarsnittet och det 
var meningen att han skulle vara den som gjorde kejsarsnittet 
aven nar andra barnet var pa vag. Den gangen fick Anna-Karin 
havandeskapsforgiftning och pa grund av hennes daliga varden 
blev det akutsnitt istallet och hon var sovd. Anna-Karin var 
radd innan och sager att hon undrade nastan om hon skulle do. 
Det var en annan lakare som gjorde det snittet eftersom det var 
brattom. Det lugn och den trygghet de byggt upp pa fortroendet 
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for den som gjorde det forsta planerade kejsarsnittet forsvann, 
men det gick anda bra. 

En annan kvinna som varit med om bade akut och planerat 
kejsarsnitt ar Asa Lind. Hennes senaste foriossning var ett pla
ne rat kejsarsnitt. Det hela borjade ganska dramatiskt med att de 
akte in till forlossningen darfor att Asa inte ha de bnt nagra ro
relser i magen pa flera dagar. Hon bnde sig oralig. Nar de kom 
till sjukhuset hittade inte heller lakaren nagra hjartljud fran bar
net. Asa berattar hur hon kande sig "helt hysterisk", men att 
Olle holl sig lugn och aven forsokte lugna henne. 

Olle: Och personalen vart ju ocksa lite stressade nar dom inte 
hitta. Uikaren var det val framfor allt. For det var en ung la
kare da och nar inte hon hitta hjartljuden sa liksom, da ja, 
hon kallade dit en overlakare och allting och sa har da. Det 
gjorde ju inte saken battre for Asa sa att saga ... for da vart ju 
hon mera stressad av det da. Sa det... Asa: Och barnmorskor 
och underskoterskor och ultraljudsmaskiner och CTG och 
pulsmaskiner och vete fasiken. Det var massor med grejor. 
(L: mamma och pappa, parintervju II, rad 136-149) 

Efter tre timmar fann lakarna hjartljuden. Hade Olle bnt sig 
lika lugn pa insidan som han verkat pa utsidan under tiden vard
personalen letade hjiirtljud? 

Nej, jag var lugn faktiskt. Det, det sa jag, det ar ingen fara, 
det, liksom, jag hade inte ... Jag var ju tvungen och vara lugn 
i stort sett. Jag visade ju inte det jag, ja kanske inombords 
kanske jag var lite stressad, men visade det inte utat. Liksom 
fOr att, det vart ju, jag sag ju pa Asa hur hon liksom vart radd 
och aven lakaren vart ju radd ocksa ... (L, pappa, parintervju 
II, rad 187-195) 

Det later som om Olle intalade sig att han var tvungen att vara 
lugn, eftersom aven liikaren spred ora omkring sig. OUe verkar 
inte ha tillatit sig sjiilv att tanka nagot annat an att det skulle ga bra. 
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Asa fick vara kvar pa sjukhuset efter denna incident. Asa sa
ger att personalen hall valdigt god kontroll pa att barnet madde 
bra under de veckor hon lag inne. Sa bestamde de sig till sist for 
ett datum for kejsarsnitt - mest for att Asas kropp borjade bli 
medtagen av graviditeten. Asas hjarta borjade bli alltfor belastat 
och barnet fick fodas fern och en halv vecka for tidigt. 

Jag madde val bra, men det var val att jag hade sa svart och 
andas i slutet och sen ... var jag valdigt andfadd, nar jag prata 
och jag kunde inte prata sa mycket da. Sa da hade jag mycket 
vatten i benen, vatten da... och sa borjade jag fa i fingrarna 
till slut da... och sa ha de jag varldens vark i handerna. (L: 
mamma, parintervju II, rad 286-296) 

Asa sager att hon egentligen hade velat bara barnet langre och 
hon tror att hon hade orkat det, atminstone en vecka till. A an
dra sidan ha de det kanske blivit akut kejsarsnitt till slut da -
nagot som alla ville undvika. Det som for de flesta ar fordelen 
med ett planerat kejsarsnitt ar att mamman kan vara vaken. Det 
galler inte for Asa eftersom hon har en shunt inopererad. Hon 
sager att hon maste sovas yid ett sadant ingrepp som kejsarsnitt. 

Nar Asa och Olle berattar om forlossningen, bade den se
naste och den tidigare, talar de om tiden. De raknar och berattar 
timme for timme vad som hande. Det ar ett handelsefor1opp 
som forefaller vara valdokumenterat i minnet, men samtidigt ar 
de inte alltid overens om detaljerna. Precis som vi sag hos Mi
kael och Eva Johansson ar for1ossningen for foraldrarna tva 
upplevelser av samma handelse. Men minnesbilderna upplevs 
av dem bada som mycket tydliga och intensiva. 

Att vara pappa vid kejsarsnitt 
Hur det gick till yid Linda Gronkvists for1ossningar skildras ge
nom Hans ogon. Hans har varit med yid alla barnens fodslar, 
alla har varit kejsarsnitt. Det forsta var det mest dramatiska. 
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Linda och Hans vantade tvillingar och nar moderkakan loss
nade blev det akut kejsarsnitt. Hans beskriver hur det var att for 
forsta gangen se sina barn. "Och den kanslan att sitta med tva 
barn, det var underbart. [ ... ] ja, det var sa underbart sa det vet 
jag inte. [ ... ] Och se dom dar tva och ligga dar i famnen pa mej." 
(G: pappa, rad 721-726) Eftersom Linda var sovd hade han 
ingen att dela kanslan med. Det var nagot han saknade. Perso
nalen som arbetade yid kejsarsnittet hade heller inte tid att dela 
hans kansloupplevelse. Det var mest av allt brattom. Eftersom 
barnen var fortidigt fodda skulle de till en prenatalavdelning. 
Hans satt sen ens am med en kopp kaffe och ha de svart att forsta 
att han nyss blivit pappa. Den insikten kom sa smaningom nar 
han fick borja byta blojor sager han, nar foraldraskapet blev 
mer praktiskt och fysiskt patagligt. Det blev ytterligare bade 
dramatiskt och tragiskt innan de kom hem fran sjukhuset. De 
hade fatt tvillingar men det ena barnet dog i plotslig spadbarns
dad. Det ar en upplevelse som starkt fargar Hans minne av bar
nens fad else och tiden efter. 

Det forsta kejsarsnittet for Linda var dramatiskt, men det 
fungerade battre nasta gang. Det andra kejsarsnittet var plane
rat och Linda var vaken under ingreppet. De tva kunde da dela 
upplevelsen med varandra. Hans sager att det var underbart nar 
han fick lagga upp barnet pa Lindas brost, "helt annorlunda" 
(G: pappa, rad 952) sager Hans i jamforelse med forsta gangen. 

Ett tredje kejsarsnitt har Linda och Hans varit med om. Da 
foddes deras yngste son Albin. Albin har en latt CP-skada. Hans 
misstanker att orsaken till CP-skadan ar att det tog for lang tid 
innan personalen hade sugit ur honom fostervatten och slem sa 
att han kunde borja andas. Aven Albin fick ligga i kuvos, som de 
forsta barnen, och for Hans var det svart att se honom ligga dar. 
AUt som hande med barnet som dog kom sa patagligt tillbaka igen. 
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VAGAR TILL FORALDRASKAP 
OCH IN I FAMIL]ELIVET 

Visst borjar foraldraskapet redan medan barnet fortfarande lig
ger i magen, men det blir konkret i samband med forlossningen. 
Foraldrarnas beskrivningar av sina barns fodslar har varit 
mycket intensiva och kansloladdade. Livets borjan upplevs ofta 
som dramatisk och omvalvande. For foraldrarna blir ingenting 
sig likt. Aven ett barn som bara lever i nagra dagar, som i famil
jen Gronkvists fall, lamnar outplanliga spar i foraldrarnas liv. 
Det framgar av foraldrarnas beskrivningar att personalens be
motande inom forlossningsvarden ar otraligt viktigt. 

Det har kapitlet har kretsat kring de tankar och beslut som 
bildar olika vagar till foraldraskap. Tankar pa kommande barn 
for med sig bade gladje och ora. Vissa saker som sa gott som alla 
blivande foraldrar oroar sig over far speciell betydelse for for
aldrar med funktionsnedsattningar eller kronisk sjukdom. Jag 
tanker da pa ora kring den forvantade foraldrarollen, pa ora for 
att sjalv bli fysiskt samre av graviditeten och pa ora som ror arft
lighet. Vi har sett hur foraldrarna hanterar sin ora bade genom 
resonemang och genom praktiskt handlande. I den avslutande 
delen av kapitlet foljde vi foraldrarnas beskrivningar av gravidi
tet och forlossning. 

I de kommande kapitlen beskrivs familjeliv och foraldraskap 
ur foraldrarnas perspektiv. Forst av allt kommer omvarldens 
betydelse for familjen att sta i fokus. 
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KAPITEL 3 

Forvantningar och krav 
(ran omvarlden 

Aven om familjeliv och foraldraskap ger associationer till det 
mest privata ar de inte skilda kin omvarlden. Omvarlden slar in 
i och paverkar familjens liv pa en mangd olika vis. Dels pa en 
samhallsniva med aUt fran struktureUa paverkansfaktorer som 
socialforsakringssystem och lagstiftning till attityder och fore
staUningar i samhaUet. Dels pa en mer personifierad niva genom 
familjens sociala natverk, med ursprungsfamiljer, slaktingar, 
vanner, grannar, arbetskamrater och sa vidare samt de forvant
ningar, normer och krav som dessa relationer for med sig. 

Det har kapitlet kommer att behandla foraldraskap och funk
tionsnedsattninglkronisk sjukdom bade nar det galler samhalle
Jiga attityder och nar det galler det social natverkens betydelse. 

FORALDRASKAP OCH FORVANTNINGAR 

I handbokslitteraturen kring foraldraskap kan vi fa en bild av de 
forvantningar som foraldrar i Sverige idag moter. I exempelvis den 
mycket spridda Stora boken om barn star det att lasa i forordet: 

Vi lever i en tid nar foraldrar ar mer engagerade, mer inrik
tade pa sina barn an nagonsin. Kanske tillbringar vi mindre 
tid tillsammans med barn en, men nar vi ar tillsammans tar vi 
barn en pa allvar, vi lyssnar, respekterar. Vi agnar oss mer at 
barnen - och oroar oss mer. Foraldrar lagger ner massor av 
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energi pa att stimulera, sysselsatta, underhalla, sina barn. 
Ibland sa till den milda grad att de later sig regeras av sina 
barn. Foraldrar idag har mer kunskap om barns utveckling. 
Det hjalper oss att forsta, att stalla rimliga krav, att kanna oss 
mindre osakra. Men det ar inte allt. Psykologer och barnsko
tare ar inte battre foraldrar an kranskotare och mattelarare. 
[ ... ] och det kommer inte alltid att vara "ratt" eller konse
kvent eller vuxet. Men det kommer nastan alltid att vara 
"tillrackligt bra" som den brittiske psykoanalytikern och 
barnlakaren D W Winnicott uttrycker det. Infor barnen ar vi 
bra just sadana vi ar. Det ar gott att veta. 1 

Jag anser att det har stycket bar fram atminstone tva budskap. 
Det ena lugnande: det blir bra for det brukar det bli. Det andra 
budskapet ar mer uppfordrande: foraldrar ska vara mer ena
gerade och bry sig mer om sina barn an nagonsin tidigare i histo
rien. Vi ser i citatet de krav som forfattarna antar att foraldrar 
idag upplever. Forfattarna vill skydda foraldrarna fran att driva 
dessa krav for langt. Foraldrar maste inte vara bullbakande och 
gladlynta. Forfattarna avslutar forordet med foljande: "Det ar 
ett privilegium, ett fantastiskt aventyr, att pa armlangds avstand 
fa folja och forma en liten manniskas utveckling under livets 
allra forsta och viktigaste ar. "2 Faktum ar att det ar precis sa 
som det moderna foraldraskapet framstalls av Back-Wiklund 
och Bergsten.3 De talar om barn i det moderna foraldraskapet 
som gorbarhetsprojekt. Barnet kan formas och det ar vart an
svar som foralder att barnet ska utvecklas optimalt i den rikt
ning vi valjer. Synsattet ar en del av tidsandan och lagger ett stort 
ansvar pa foraldrarna. Samtidigt har foraldrainflytandet over 
barnen fatt allt storre konkurrens fran kamrater, skola, massme
dia och ungdomskultur. Forvantningarna pa foraldrarnas an
svar och de medel och mojligheter de har till sitt forfogande ar 
en svar ekvation att losa. 

Nar vi diskuterade hur foraldrarna har resonerat kring att 
skaffa barn var ett av orosmomenten hur den blivande mam
man eller pappan skulle uppfylla den forvantade foraldrarollen. 

122 Kapitel3 



Hur denna roll ser ut ar inte sa latt att satta fingret pa. Dels har 
varje individ egna forestallningar utifran erfarenheter fran sin 
ursprungsfamilj. Dels Finns det bilder av foraldraskapet pa en 
samhallsniva som olika individerna bar med sig. Nar jag skriver 
om den forvantade foraldrarollen menar jag diirfor egentligen 
flera forvantningar som inte nodvandigtvis ar samstammiga. 
For det forsta har foraldern egna krav oeh forvantningar pa sig 
sjalv som foralder. For det andra kan foraldrarna uppleva krav 
oeh forvantningar utifran pa att uppfylla en viss roll. Detta gal
ler for alla foriildrar med eller utan funktionsnedsattningar. Det 
Finns olika normer for hur en god foralder ska vara. Vissa for
aldrar med funktionsnedsattningar upplever att de har fordo
mar att kiimpa mot oeh att de loper storre risk an andra att bli 
ifragasatta som foraldrar. 

Ansvar ar nyekelbegreppet framfor andra nar det handlar 
om foraldrars roll gentemot sin a barn. I dagens samhalle vilar 
ansvaret tungt pa foriildrarnas axlar. Budskap fran tidningar, 
brosehyrer, modravardseentral, barnavardseentral oeh sa vidare 
riktar sig till foraldrar med dd for att skapa goda uppvaxt
forhallanden for barnen. Dessa rad ar naturligtvis avsedda som 
hjalp oeh stod till foraldrarna. Samtidigt kan de uppfattas som 
krav man ska leva upp till. Om barnet inte blir ett 'ideal barn' 
kan det tolkas som att foraldrarna misslyekats med att ta sitt 
ansvar som foraldrar. Detta ar nagot tillspetsat uttryekt men, 
som Bjornberg oeh Baek-Wiklund skriver: 

Forestallningen om foraldrars ansvar tyeks best<!, medan 
ideologin i ovrigt forandras fran strikthet till normloshet, 
fran rationalitet till kanslostyrning oeh fran auktoritet till fri
het [ ... 1 Foraldrarnas ansvar for barnets framtid betonas. 
Har finns grogrund for skuld oeh angerkanslor i familje
relationerna [ ... ] Att fostra barn ar en teknisk uppgift som 
varderas efter sina produkter.4 
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FORESTALLNINGAR KRING 
FUNKTIONSHINDER OCH FORALDRASKAP 

Familjen och dess medlemmar lever med sina egna och omvarl
dens forestallningar kring och attityder till funktionsnedsatt
ningar. Jag har tidigare talat om personer med funktionsned
sattningar som valjer att bli faraldrar som foregangar och ban
brytare. I sjalva verket har det naturligtvis alltid funnits farald
rar med funktionshinder. Ingrid Olsson utmanar den som hon 
menar felaktiga bild dar de som kallades lytta under 1800-talet 
levt ensamma eller i fattigstugor. 5 Den verklighet hon beskriver 
visar istallet att manga hade arbete, gifte sig och fick barn. Da 
som nu fanns skillnader mellan hur accepterat det var. Bast gick 
det far de dava, men aven personer med rarelsehinder hade ofta 
familj och arbete. Svarare att passa in i det "vanliga samhallet" 
var det far personer med utvecklingsstarning och psykiska funk
tionshinder. De som hade det allra svarast var fallandesjuka, det 
vill saga epileptiker, som hindrades av lagar fran att gifta sig och 
skaffa barn. 

Hur ser det ut idag? Under 1998 och 1999 publicerades ett 
antal SOU-rapporter fran 'Utredningen om bemotande av per
soner med funktionshinder'. Den forsta, Nar asikter blir hand
ling, ar en kunskapsaversikt kring forskning, bade skandinavisk 
och anglosaxisk, om attityder till och bemotande av personer 
med funktionshinder. En mangd studier av allmanhetens och 
professionellas bematande refereras. Den bild som framtrader 
ar att det finns bade fardomar och ambivalenta kiinslor kring 
funktionshinder vilka fungerar som sociala barriarer. 6 

En av de senare delarna av den sa kallade Bemotandeutred
ningen behandlade speciellt konsaspekten. En del av kansiden
titeten handlar om foraldraskap. Malena Sjoberg skriver: 

I dag ar det inte manga skador och sjukdomar som biologiskt 
hindrar kvinnor fran att bli mamma. Daremot kan kvinnor 
med omfattande funktionshinder fortfarande bli ifragasatta 
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av omgivningen och av de myndigheter de behaver fa hjalp 
ifran, nar de skaffar barn. En man med funktionshinder ifra
gasatts sallan. [ ... ] Om biida faraldrarna har funktionshin
der kan de mata motstand och ifdigasattande bade fran 
tjansteman som har till uppgift att handlagga stadet och fran 
dem som ska ge det praktiska stadet. 7 

Sjoberg fortsatter med att beskriva hur familjer dar bada forald
rarna har funktionsnedsattning kan bli daligt bemotta. For vissa 
kan det innebara en verklig kamp for att fa det stod de behover. 
Stod och hjalp i foraldraskapet ar betydligt svarare att fa an 
hjalp till personlig omvardnad. Sjoberg spekulerar i huruvida 
detta har ekonomiska grunder. Men det kan aven finnas andra 
orsaker an varnandet om den offentliga ekonomin: 

Det ar svart att varja sig mot tank en att det daliga bematan
det bottnar i manniskosyn. Kan det vara den gamla farmyn
dartraditionen som ger'sig till kanna, den som inte betraktar 
manniskor med funktionshinder som vuxna kvinnor och 
man med farmaga att styra sina egna liV?8 

Detta ar dock som val ar inte den enda bilden som Bemotande
utredningen ger av fOraldrar med funktionsnedsattningar och 
deras kontakt med hjalpapparaten. I Kontrollerad och i{raga
satt visas aven pa lyckade exempel dar assistansen fungerar som 
en hjalp till att vara mamma.9 

Back-Wiklund och Bergsten beskriver hur bilder och myter pa
verkar hur vi som man och kvinnor forhaller oss till familjeliv och 
omvarld. De samlar egna och andra forskares exempel pa bilder av 
kvinno- och mansroller vi konfronteras med genom bocker, filmer, 
reklam, sagor, myter med mera. Dessa paverkar oss nar vi formar 
var livsplan. 10 Vad hander nar vi for in funktionsnedsattningar i 
samma resonemang? Vilka bilder moter vi av personer med funk
tionsnedsattningar och hur paverkar dessa vara forestallningar? 

Massmedia har inflytande pa manniskors fOrestallningar 
kring olika fenomen. Det ar nagot som uppmarksammats i FN:s 
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standardregler for delaktighet och jamlikhet for personer med 
funktionsnedsattningar. I regel nummer 9 kring familjeliv och 
personlig integritet star det: 

Staterna bar uppmuntra atgarder mot negativa attityder som 
fortfarande finns mot att manniskor med funktionsnedsatt
ning och da sarskilt flickor och kvinnor gifter sig, har ett 
sexualliv ell er blir foraldrar. Media bor uppmuntras till att 
bekampa sadana negativa attityder. 11 

Det ar intressant att det uttrycks sa tydligt. Hur val stammer 
ambitionen overens med verkligheten? Televisionen ar det 
massmedium som har storst genomslagskraft. Karin Ljuslinder 
har studerat just televisionens roll for uppfyllandet av de handi
kappolitiska malen. Hon skriver i sin avhandling att samtidigt 
som Sveriges television skater de atagandet som de ar alagda 
finns ocksa representationer som kan motverka malen: 

Programutbudet innehaller sandningar som tar upp hand i
kappfragor, pagaende utredningar debatteras, lagars efter
levnad bevakas, krankande bemotande uppmarksammas 
och livsvillkor gestaltas. Men yid narmare betraktande visar 
det sig att TV-berattelserna ocksa underbygger syn- och forhall
ningssatt som inte sjalvklart gynnar handikappolitiska mal och 
honnorsord. SVT:s representationer skulle lika garna tankas 
motverka de handikappolitiska malens forverkligande. 12 

Enligt flera forskare gestaltas overlag personer med funktions
nedsattningar i televisionen som liktydiga med sin funktions
nedsattning. Det innebar en forstaelse av hela manniskan till 
kropp och sjal utifran en enda aspekt - funktionsnedsattningen. 
Det handlar om tva huvudsakliga roller; offer eller hjalte - inte 
om individer, inte om sammansatta personligheter som rakar ha 
en funktionsnedsattning. 13 I litteraturen ser vi mer av samma 
sak. Funktionsnedsattningar anvands ofta for att understryka 
negativa egenskaper hos olika karaktarer. Barbro Saetersdallyf-
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ter fram ocksa det motsatta, vad hon kallar for en omvand ra
sism. Da framhavs endast goda, hjalplosa och rorande drag hos 
den funktionshindrade. Men aven inom litteraturen forekom
mer nyanserade bilder inom litteraturen, vissa av dessa skrivna 
av personer med funktionshinder utifran sitt eget perspektiv el
ler av anhoriga.!4 

Vi kan utifran ovanstaende konstatera att det foreligger en 
risk att personer med funktionsnedsattningar ses utifran stereo
typa forestallningar. Varken foraldrarna i Wates!5 studie eller 
min egen skulle nog stalla upp bakom dessa bilder. I samtal och 
intervjuer betonar foraldrarna i bada studierna att de i forsta 
hand ar som alla andra. Wates skriver att hon till en borjan var 
forvanad over den vikt som foraldrarna i hennes studie la yid att 
forhalla sig till normalitet. Foraldrarna i bade Wates studie och 
denna beskriver aven att deras liv skiljer sig fran andra familjers. 
I samtalen uppstar en spanning mellan att vara som alla andra 
och att leva under speciella villkor. 

Ett normalt liv 
Normalitet ar ett begrepp som ar vanligt i studier av manskligt 
beteende och manskliga upplevelser och som inte gar att kom
ma undan nar funktionshinder och handikapp diskuteras. Nar 
det galler att definiera vad funktionsnedsattning eller handi
kapp ar utgar olika typer av modeller vanligen fran nagon form 
av normalitet. 16 

Normalitet kan forsras som ett statistiskt matt - det vanligas
te, eller som norm - det onskvarda. Dessa satt att forsra norma
litet kan sammanfalla - det vanliga ar aven det normgivande. 17 

Lennard J. Davies18 skriver om hur vi alla lever omgivna av nor
mer. Vi kan forhalla oss till normaliteten antingen genom att 
forsoka uppna den, vara i den eller genom att forsoka bryta mot 
den. Davies skriver: 
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To understand the disabled body, one must return to the 
concept of the the norm, the normal body. r ... ] I would like to 
focus not so much of the construction of disability as on the 
construction of normalcy. I do this because the" problem" is 
not the person with disabilities; the problem is the way that 
normalcy is constructed to create the "problem" of the 
disabled person. 19 

Att vara som alla andra och samtidigt inte ar tva sidor som fram
haver nagot gemensamt for de familjer vi moter har. Forald
rarna ar som alla andra. De har samma gladjeamnen, samma 
langtan, samma oro som foraldrar utan funktionsnedsattningar 
ell er kronisk sjukdom. Skillnaden ar att de foraldrar vi moter 
har har kroppar som pa olika vis satter granser. De lever i ett 
samhalle som kan underlatta eller hindra delaktighet beroende 
bland annat pa vilka attityder som familjemedlemmarna moter 
pa vardagens olika arenor. Ett liv med funktionsnedsattning ar i 
mangt och mycket ett liv med merarbete. Att vi har tittar pa den 
delen av livet som handlar om barn och foraldraskap paverkar 
inte den aspekten. Det som ar sjalvklart for manniskor utan 
funktionsnedsattning ar inte sjalvklart for den som har kronisk 
sjukdom eller en skada. Att leva med funktionsnedsattning eller 
kronisk sjukdom kraver overvaganden och balanseranden i var
dagen som innebar ett merarbete. Ibland framstar detta merar
bete till och med som en kamp. Familjer dar nagon person har 
funktionshinder vill precis som alla andra familjer i var post
moderna tid kunna styra over det liv man villleva. Det handlar 
om att sjalv kunna forma sin livsstil och sina ideal- det vill saga 
att kunna skapa sin egen normalitet. Samtidigt ar det svart att 
frigora sig fran traditioner, forestallningar och normer. Norma
liteten blir nagot att forhalla sig till- aven om den inte behover 
uppfattas som ett mal i sig att kiimpa for. 

Samtalen med foraldrarna kan ses som presentationer dar 
foraldrarna talar om att de ar som alla andra, att de kiinner sig 
som alla andra - men samtidigt inte. Vissa av foraldrarna har 
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aven upplevt ifragasattande pa olika satt. Presentationen av sig 
sjalv som alIa andra kan ses som en mojlighet och en vilja att 
pavisa sin foraldrakompetens. Enligt Erwing Goffman och i 
linje med det som brukar kallas hans dramaturgiska perspektiv 
ar manniskan sin roll i forhallande till andra individer. Vi pre
senterar oss for varandra i vardagslivet. Var identitet bygger pa 
vad som hander i olika moten med andra manniskor. Vara egna 
handlingar och andra manniskors reaktioner pa vara hand
lingar skapar ramen for vara roller. Att bli ifragasatt i sin roll 
och misstrodd far konsekvenser for personens sjalvbild och 
fortsatta interagerande med omvarlden.20 

Det finns en underliggande ton i de samtal som ligger till grund 
for den har boken. Alla de foraldrar med funktionsnedsattning 
som kommer till tals har beskriver sig sjalva som envisa. I de fall 
det finns en partner bekraftar den personen ocksa bilden av envis
het. Jag har lagt marke till det lang tid innan jag borjade reflektera 
over vad det kunde sta for. Jag borjade med att se detta som en 
'kamp for normalitet'. Ett tydligt fall ar Vivianne Hansson. Hon 
berattar om hur hon varit inte bara envis utan till och med, som 
hon sager, dum nar det galler vissa saker. Som ett bland flera exem
pel namner hon sin mangariga kamp med kryckor och bockar, 
darfor att hon sag rullstolen som ett erkannande av sitt handikapp. 
Nar hon sedan provade att anvanda rullstol upplevde hon den 
som ett hjalpmedel, hon blev mycket friare, exempelvis kunde hon 
ater ga i affarer och handla, nagot som varit nast intill omojligt 
med kryckor. 

Carolyn Wiener skrev i en artikel om reumatiod artrit om 
hur personer i vardagen hanterade forlorade formagor, smarta, 
trotthet och framforallt osakerheten kring att leva med denna 
kroniska sjukdom. Wiener beskriver en rad psykologiska och 
social a strategier. Dessa strategier uppkommer som losningar 
pa motstridiga krav fran tva imperativ: 
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[Tlwo imperatives press their claims upon the arthritic: the 
physiological; which must be monitored for the pain and 
disability reading of the day, or even the hour; and the 
activity imperative, which must be ackknowledged if one is 
going to maintain what is considered to be a normal life. Like 
two runners in a nightmare race these two imperatives gain, 
each on the other, only to be overtaken again in a constant 
competitionY 

Nar Wiener beskriver hanterandet av sjukdom i vardagen utgar 
hon fran att normalitet ar det centrala begreppet. Hon skriver 
om hur personer med reumatoid artrit kan forsoka undertrycka 
det fysiska imperativet och fortsatta med aktiviteter "as if nor
mal."22 Den normalitet som Wiener beskriver ligger dels i om
varldens ogon, dels i forhallande till personen sjalv. Nar Wiener 
beskriver strategier for att leva ett 'normalt liv' handlar vissa 
strategier om att d61ja smarta eller forlorade formagor for om
varlden och andra strategier om att kunna genomfora aktivite
ter man sjalv varderar hogt. Det handlar sale des pa en niva om 
att forhalla sig till forestallningar och normer i samhallet. Pa en 
annan niva handlar det om att skapa en egendefinierad norma
litet. Men kanske ar det sa att den egendefinierade normaliteten 
behover en legitimitet, som kan forstas genom att personen for
haIler sig till 'alla andra'. 

STIGMA OCH FUNKTIONSNEDSATTNING 
SOM 'UNIVERSALFORKLARING' 

Det ar inte ovanligt att personer med funktionshinder ses enbart 
som sin funktionsnedsattning av manniskor som inte kanner 
demo En mamman i studien beskriver hur hon upplever att man
niskor ibland har svart att se henne i rollen som just mamma. 
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Man kanske akte fardtjanst eller nat sa dar, oeh kom oeh 
prata om det oeh jag har barn oeh familj. 'Va har du barn. Ar 
han oeksa handikappad' sa dom da. Standardfragan. (Ma
rie: Tog det for giver eftersom du ar handikappad sa...) Sa 
skulle jag ha en handikappad man. (Marie: Ja. Skulle passa 
battre ihop da eller?) Ja, jag vet inte. Da sager man, nej, 'va, 
liksom finns det sana som vill ha sana som dej.' Ja, nar jag 
kom med barnvagnen, oeh sa tittade dom ner, 'namen hon ar 
ju sot.' Ja, liksom ar jag en, en fran yttre rymden eller? (F: 
mamma, rad 1590-1602) 

Anna-Karin Friberg berattar har for det forsta hur vis sa blir for
vanade over att hon har barn. Att vara foralder forknippas inte 
med handikapprollen. For det andra ser vi att eftersom hon ar 
gift sa antas det att det ar med en annan person med funktions
nedsattning. Lika barn leka bast? Eller ar det nagot annat? Ett 
satt att forsta motet mellan personer med funktionsnedsattning 
oeh okanda manniskor ar i term er av stigma. Stigma ar ett be
grepp som anvants sedan de gamla grekerna oeh som Erwing 
Goffman23 forde upp pa forskningsagendan i borjan av 1960-

talet. Stigma innebar kortfattat ett marke eller teeken som gor 
att en person inte fullt ut aeeepteras i soeiala sammanhang. Ett 
exempel pa stigma som Goffman tar upp ar kroppsliga avvikel
ser. Den stigmatiserade undviks av andra manniskor. Lars 
Grue24 papekar att stigmatisering idag i forsta hand handlar om 
att anlagga ett perspektiv snarare an att fullt ut undvika perso
ner med funktionsnedsattningar. Stigmatisering innebar att 
manniskor de moter inte fullt ut erkanner dem soeialt utan faller 
tillbaka pa stereotypa beteenden byggda utifran forestallningar 
kring ett negativt kanneteeken - exempelvis funktionsnedsatt
ning. Grue ger en rad exempel pa beteenden som de ungdomar 
som ingar i hans studie uppfattar som stigmatiserande. Flera gel' 
exempel pa hur de blir behandlade som barn av okanda mannis
kor. De upplever iiven att det inte forvantas av dem samma saker 
som av ieke-funktionshindrade. Forvantan har tva sidor; for det 
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forsta att de inte behover prestera nagot eller delta i samhallsli
vet som alla andra. A andra sidan kan de uppleva att de maste 
prestera mer an icke-funktionshindrade for att fa samma erkan
nande eller respekt. Andra stigmatiserande forvantningar ar att 
inte forvantas tappa humoret och att alltid vara god och glad. 
Ett sprakbruk som i hogre eller lagre grad handlar om ned
varderande uttryck ar inte heller ovanligt. Nagot som forekom i 
Grues studie och som manga kanner igen ar att bli talad over 
huvudet pa. I kontakter med okanda hander det att vissa stirrar 
och andra forsoker latsas som om till exempel en rullstolsburen 
person ar fullstandigt osynlig. 

Da vi kom inn i butikken (meg selv og min gaende veninne) 
kom en butikkmedarbeider som straks henvende sig till min 
veninne og spurte hva hun kunne hjelpe med: Jeg sa da at det 
faktisk var jeg som skulle ha buksa - hvorpa den butikkan
satte utbrot - A unnskyld jeg sa deg ikke! Er det noe man ser, 
sa er det en stor elektrisk rullestol,25 

Citatet fran en av intervjuerna i Grues studie visar pa hur ett 
mote mellan en person med funktionsnedsattning och en okand 
kan gestalta sig. I den har studien Finns flera liknande exempel. 
Ingrid Isaksson berattar om hur hon upplever att omvarldens 
syn pa henne har forandrats. Det ar skillnad mellan barndom 
och vuxenliv. Hon tycker sjalv att hon forandrats genom hur 
hon blivit bemott. Framforallt upplever hon en skillnad sedan 
hon blivit mamma. 

Min barndom den skulle jag vilja leva om igen liksom, da var 
man ju en i mangden. Da var det ingenting (Marie: Du bnde 
dig som det, hur lange da?) Tills jag flyttade till stan [ ... ] och 
aven da bnde jag mig val mer som en i mangden an vad jag 
gor i dag, men fran och med att barnen foddes och framat sa, 
sa aven om jag vet i dag att dom alskar mig sa var det ju folk 
som sa har liksom, tittade pa en som, som va kan du ha barn 
ungefar va. Jag glommer aldrig nar jag skulle kopa kliider at 
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Linus. Han var val ungefar som [intervjuarens barn] i alder 
ungefar, ja nagon man ad aldre kanske eller sa dar, nagot 
halvar kanske. Sa skulle jag kopa klader och sa hade jag da en 
kompis med mig, for det mesta sa akte jag sjalv, men jag hade 
en kompis med mig. Expediten tittade pa kompisen, 'ja vad 
viii du ha for kliider.' 'Ja, prata med Ingrid,' sa hon och tittade 
pa mig, 'det ar inte jag som ska ha kladerna,' 'jasa kan du ha 
barn' tyckte hon. (I: mamma, rad 2693-2713) 

Citatet visar pa hur Ingrid beskriver en process med en gradvis 
akande upplevelse av att kanna sig ifragasatt. Den processen 
baseras pa maten i hennes vardagsliv. 

Stigmatisering ar bland annat att se en person enbart som sin 
funktionsnedsattning. Densamma fungerar dessutom alltfar 
ofta som en universalfarklaring till alia eventuella svarigheter 
som omger manniskan. Ett exempel pa sadan avertolkning av 
funktionsnedsattningens betydelse anser Vivianne Hanssons att 
hon rakade ut for nar hennes dotter madde psykiskt daligt och 
inte ville eller orkade ga i skolan. De fick radet att ta kontakt 
med Barn- och ungdomspsykiatrin. Vivianne ir inte helt nojd 
med den kontakt de fick dar. En snabbt stalld diagnos efter ett 
samtal i parken med en lakare gay ett recept pa anti-depressiv 
medicin, vilken Jessica provade en gang och sedan vagrade ta, 
plus en samtalskontakt som aldrig blev kontinuerlig - det var 
delar som inte ingav nagot storre fortroende. Det gjordes aven 
en utredning av Jessica. 

Och sa var det ett mote som [Jessicas pappaJ och jag var kal
lade till da och da kom de fram till att om hon nu overhuvud
taget varit deprimerad sa var det av sekundar betydelse, men 
da ilsknade jag till lite da, vad ar det primara om det var det 
sekundara, men det fick jag inget svar pa. (H: mamma, rad 
3045-3050) 

Nar Vivianne ifragasatte att man gett en sa ung person medicin 
pa sa losa antaganden fick hon till sist en forklaring till vad som 
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skulle vara Jessicas problem i utredarens ogon. " ... sa smaningom 
klackte de ju ur sig det att Jessicas problem var val till storsta delen 
da liksom att, att hon levde med en handikappad och ens am
staende mamma." (H: mamma, rad 3055-3057) Enligt Vivianne 
forefoll det uppenbart att detta var en kanslig fraga for personal en 
pa BUP eftersom det var svart att fora fram den. Samtidigt saknade 
de formaga att se andra orsaker till hennes dotters problem. 

Ifrdgasatt som foralder 
Stigmatiserande behandling kan leda till en kansla hos foraldern 
att samhallets attityd ar att personer med funktionsnedsatt
ningar inte borde ha barn. Det allra varsta scenariot ar att bli 
frantagen sina barn. Av de familjer som ingar i studien har det 
hant en av familjerna. Det ar inte en hotbild helt tagen ur luften. 
Det kan handa. Det kan a andra sidan handa aven familjer utan 
funktionsnedsattningar. Ibland ar det naturligtvis fullstandigt 
nodvandigt for att skydda barnet nar inte foraldrarna har kapa
citeten eller kompetensen26 att ta hand om sitt barn. Men vad 
jag ser ar att aven i familjer med barn som utan tvekan mar bra 
kan oron gro hos en funktionshindrad foralder. Oron kan galla 
att samhallet inte forstar att barnen har det bra eller inte vill 
stalla upp med hjalp och stod om det skulle behovas for att 
foraldraskapet ska kunna fungera. 

En av dem som reflekterar over samhallets stod och foraldra
skap ar Anna-Karin Friberg. Nar det galler foraldraskap och 
funktionshinder tror Anna-Karin att det skulle behovas lite mer 
stod och hjalp an pa det satt som bland annat LSS ar utformad 
idag. Hon tror att barn till funktionshindrade oftast ar annu 
mer valkomna an andra barn, men det kan behovas stod fran 
olika hall. Det ska vara stod till hjalp och 'inte till stjalpning.' (F: 
mamma, rad 2042) Detta ar ett uttryck jag hart yid flera tillfallen 
av andra CP-skadade foraldrar; att de tycker sig ha fatt 'hjalp till 
stjalp' eller i alIa fall att gransen mellan 'hjalp' och 'stjalp' ibland 
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af harfin. Skracken att bli ifragasatt som foralder och att barnen 
ska bli omhandertagna finns dar valdigt patagligt. For Anna
Karins del satter hon det samman med ett samtal med hon haft 
med forsakringskassan. Samtalet gick i korthet ut pa att hon inte 
kunde rakna med nagot stod utifran att hon var foralder. Hon fick 
skylla sig sjalv att hon ha de skaffat barn. 

Om man sager att ja, det har klarar du inte av, och sa tar de 
barnen ifran en eller nat. Till min stora skrack ... ja, om det 
hander Erik nagonting, ja da sitter jag har med tva barn, vis
serligen kan de ga och sant sjalva. Men anda. Da kanske de 
bedomer, ja det ar vallika bra att nagon annan tar hand om 
demo (Marie: ... ar det sant du tanker i dina dystraste stun
der?) ja, just det. Da tanker jag sa. ja, da vet man inte vad 
myndigheter tycker och tanker nar de sager att man far skylla 
sig sjalv. (F: mamma, rad 2046-2060) 

Radslan for att kunna bli ifragasatt som foralder forstarker i det 
har fallet beroendet av partnern. I foriangningen ar en san sak 
inte alls lyckad. Det ar inte lyckat att behova vara radd for att 
fori ora sina barn om nagot hander ens partner. Dessutom maste 
aven en person med funktionsnedsattning kunna kanna sig fri 
att valja bort en partner utan att for den skull behova kiinna 
radsla for att pa samma gang valja bort sina barn. 

For andra familjer ar det mer frammande att en foralders 
skada eller sjukdom av nagon skulle kunna upplevas som ett hot 
mot barnen. En pappa, Bjorn Birgersson, beskriver hur han ser 
pa sin partners MS. Det ar for honom nagot som snarast utveck
lar barnen och ska inte ses som en destruktiv uppvaxtmiljo. 

Mm, jag tror att en san har sjukdom nar man ar ett par, jag 
tror att det ar. .. nog ... ganska vad ska jag saga utvecklande 
for barnen, att dom far ta hansyn. Men det som inte ar nagot 
utvecklande utan snarare hammande ar nog om man drar 
paralleller med ett barn som ar sex ar och har lillasyster pa tre 
ar och bada foraldrarna ar missbrukare som pa san har rik-
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tig, att dom maste bli stora pa en gang va, men det har hand
lar ju inte om det, utan det har handlar om att har har vi en 
familjemedlem som kanske sitter i rullstol som vi far ta om 
hand. (B: pappa, rad 1702-1711) 

Vad den har pappan sager ar att om barnen far vara barn ar inte 
sjukdomen ett problem nar det galler barnens valbefinnande. 
Det finns situationer dar barnen inte far vara barn oeh da kravs 
ingripanden. Att leva med en funktionsnedsattning i familjen ar 

en anledning att lara sig ett visst matt av hansyn men behover 
inte betyda att barnet far ta ett ansvar det inte ar moget for eller 
att barnet far illa pa nagot annat satt. 

Oavsett om man som Anna-Karin kanner en oro over att 
kunna forlora sina barn eller om man som Bjorn upplever att 
barnen far lara sig att ta extra hansyn finns en gem ens am botten 
i att familjen inte riktigt lever under samma forhallanden som 
alla andra. 

Mikael Johansson oeh hans fru tyeker sig inte ha mott nagra 
negativa attityder sedan de skaffade barn. De kommentarer de 
fatt ar att det ar roligt oeh bra att de gjort det. Mikael forklarar 

det med att det skett en attitydforandring kring handikapp. 

Det ar myeket mojligt att det ar manga som har tankt oeh 
tyekt men det ar inget som jag har hart oeh jag tror inte Eva 
har hart nagonting heller sa direkt utan det ar kanske mera 
positiva grejer, att det ar kul att man kan skaffa barn, att man 
gor det. Men det ar myeket mojligt att det kommer i framti
den att folk tyeker att ... Det ar val oeksa en grej som man 
tankte pa kanske lite innan att manga gamla manniskor 
skulle tyeka att det var tokigt att man skaffade barn nar man 
satt i rullstol oeh sant da men det dar ar val en gammal, som 
ror allting med handikapp egentligen, det ar gamla mannis
kor som har en annan syn pa oss som ar handikappade, en del 
gamla manniskor och dom lever kvar i det har gamla med, 
nar det inte fanns nagra hjalpmedel och handikappade var 
tvungna och ha hjalp med mycket mer an vad dom behover 
nu. (J: pappa, rad 1041-1055) 
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Till viss del tror jag att det Mikael pekar pa stammer. Attity
derna till personer med funktionshinder har forandrats, aven 
om det ibland kan tyckas ga langsamtY Det finns olika fore
stallningar om olika typer av funktionsnedsattningar. Det ar 
skillnad pa en CP-skada och en ryggmargsskada, inte funktions
massigt nodvandigtvis men i manniskors bemotande och attity
der. En annan sak som spelar stor roll ar kon. Kraven och for
vantningarna kring foraldraskapet skiljer sig for man och kvin
nor. Detta ar nagot som innebar att for en kvinna med funk
tionsnedsattning kan foraldraskapet i omvarldens ogon ses som 
mer provocerande an nar det galler en man. 

Att bli uppmuntrad att skaffa barn eller att manniskor talar 
om att det ar roligt att en person blivit pappa trots ryggmargs
skada ar aven det ett satt att peka pa att det finns ett annor
lundaskap. Aven om inte annorlundaskapet ses som nagot ne
gativt sa blir det sarskiljt fran det normala. Det ar for den skull 
inte detsamma som att saga att det ar ett problem. Nar nagot 
utanfor det normalas ramar hander tillrackligt ofta paverkas 
ramarna for vad som uppfattas som normalt. 

Att gora saker pa ett annat scUt 
Att definiera sig sjalv och sin familj som avvikande fran det stora 
flertalet behover inte vara negativt. En familj som beskriver hur 
de lever lite annorlunda mot andra familjer ar familjen Gron
kvist. Enligt pappa Hans blir de pa vissa satt begransade av att 
bada foraldrarna har funktionsnedsattningar. Det hindrar dem 
for den skull inte fran att gora sant som andra familjer gor, dare
mot papekar Hans att de ofta gor saker pa andra satt. Hans tar 
pulkaakning som exempe!. Det ar nagot de helst gor i avskild
het. "Da aker man upp till en grusgrop istallet och aker med 
ungarna ... vi gor det i alIa falL .. man gor det ensam nar man gor 
sana grejor. Man borjar kunna lite." (G: pappa, rad 2097-2107) 

Hans skrattar nar han berattar. Det ar precis som om han tycker 

Forvantningar och krav (ran omvarlden 137 



att de gor nagot lite busigt och att de gar utanfor de forvantning
arna som finns pa demo Han talar ocksa om kunskap: de "borjar 
kunna" nagot. De har till en dellart sig hur de ska kunna leva ett 
fritt liv, men det kravs ibland avskildhet for att gora det. 

Familjelivet och kanslan av att vara en familj bygger till stora 
delar pa rutiner. Det skapar en kansla av sammanhallning. Fa
miljen har sitt eget satt att gora saker pa. Detta forekommer i 
alla familjer. I familjer med funktionshinder kan annorlunda
skapet pa sa satt fa en tydlig positiv klang. Familjen har sitt eget 
satt att vara pa, ar inte som de flesta andra och ar stolta over det. 
Den som i studien tydligast uttrycker detta ar en mamma som ar 
partner till en rullstolsburen man. 

Och sa kiinner man sig lite stolt sa dar nar man giir pa stan da 
liksom och Jan sitter i rullstol och vi har tva barn och vi lik
som vi kan vi med och sa dar, sa kan jag kiinna. Och tycka 
att ... vi ar ju inte som en vanlig familj och det kan vara ratt sa 
skont det ocksa. Man ar inte bara en san dar som alia andra. 
(E: mamma, rad 2578-2586) 

F AMILJERNAS SOCIALA NA TVERK 

Detta avsnitt bygger pa alla typer av samtal och intervjuer med 
olika familjemedlemmar, men nagot extra ska and a sagas om 
det jag kallat natverksintervjuer. Dessa samtal fordes enbart 
med de foraldrar som sjalva ha de skada eller sjukdom. 28 Jag bad 
foraldern beratta om personer som har eller har haft betydelse 
for henne eller honom. Det kunde galla for livet i stort eller for 
foraldraskapet. Eftersom 'betydelsefull' latt for tankarna till na
got positivt betonade jag att jag aven menade personer som fung
erat som negativa forebilder och varit betydelsefulla pa det viset. 

Samtalet fordes samtidigt som vi gjorde en natverkskarta. 
Det ar ingenting annat an en vanlig fyrfaltstabell dar jag kallat 
de olika falten familj, slakt, grannar och vanner samt professio-
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nella. Professionella star for personer som foraldern har eller 
har haft kontakt med genom dessas yrkesliv. Det kan vara allt 
fran harfrisor till personlig assistent. Natverkskartans utform
ning kan naturligtvis styra in tankarna i vissa riktningar. Avsik
ten med den var att forsoka tanka stort for att inte lasa fast tan
karna i bara en form av kontakter, exempelvis familj eller vanner. 

Kartorna ser olika ut. Det ar inte for att hitta monster utan 
for att se variationer som natverksintervjuerna ar intressanta. 
Den egna familjen med partner, eller fore detta partner, oeh barn 
ar viktiga men diskuteras genom hela boken oeh kommer inte 
att fa en egen rubrik i det har avsnittet. Bade i natverksinterv
juerna oeh i andra samtal beskrevs de egna foraldrarna som 
myeket viktiga personer oeh det ar dar vi borjar. 

De egna foraldrarna 
De egna foriildrarna fanns med som en punkt i den losa intervju
guide jag anvande i samtalen. Tidigt framstod de egna forald
rarna, barnens far- oeh morforaldrar, som viktigare an jag fran 
borjan forestallt mig. Farfar, farmor, mormor oeh morfar ar vik
tiga personer bade for barnen oeh for foraldrarna. De kan 
hjalpa till praktiskt bade med barnvakt oeh annat. De kan ha 
uppmuntrat foriildrarna att skaffa barn eller de kan ha visat 
skepsis oeh misstro. Ofta fungerar de egna foraldrarna som refe
renspunkt for foraldraskap, vilket kan innebara allt fran att de 
fungerar som forebild till att vara motbild for vara foriildrars 
forhallningssatt gentemot sina barn. Genom att sjalv bli for
alder forandras forhallandet till de egna foriildrarna. Relatio
nen blir med nodvandighet en annan nar individen inte langre 
bara ar sina foraldrars barn utan ska ta det definitiva steget in i 
vuxenvarlden genom att sjalv bli foriilder. 

Att vara foralder till ett barn med funktionshinder kan inne
bara att man stallt in sig pa att hjalpa sitt barn sa lange man sjalv 
orkar. Foraldrar till personer med funktionshinder har ibland 
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svarare an andra att acceptera att deras barn blir vuxna och sjal
va kan ta ansvar for egna barn. Manga har sakert gett upp tan
ken pa att nagonsin fa barnbarn. Deras barn har kanske i hogre 
grad an andra ungdomar varit i behov av deras hjalp och stod. 
Det har inte varit tillrackligt vanligt med foraldrar med funk

tionshinder for att den aldre generationen ska ha sett det som 
nagot sjalvklart att deras barn ens ska skaffa sig en partner - an 
mind re skaffa barn.29 Detta ar nagot som kan komma att for
andras med tiden vartefter det blir vanligare att personer med 

funktionshinder blir foraldrar. Nar de egna foraldrarna inte 
raknar med att bli far- ell er morforaldrar eller visar att de ar 
tveksamma infor foraldraskapet kan det innebara att personer 
med funktionshinder upplever sig ifragasatta. De egna forald

rarnas forhallningssatt ar en viktig aspekt som antingen kan 
innebara ifragasattande av eller stod for foraldraskapet. I tva 
studier av kvinnor med intellektuella funktionsnedsattningar 
framkommer tydligt vilket stort inflytande de egna foraldrarna 

kan ha pa beslut som ror barn.30 Andra studier ansluter sig till 
synen att de egna foraldrarna ar mycket inflytelserika nar det 
galler formaga till och upplevelse av foraldraskap.31 

Partnerns fordldrar 
Hur ar det da med foraldrarna till de som ar partner till en per
son med funktionsnedsattning? Det kan vara nagonting helt 
nytt for dem eller de kan ha haft tidigare erfarenheter av funk

tionshinder och behover inte se det som nagot sarskilt. Olle och 
Asa berattar om hans foraldrars reaktioner nar han traffat Asa. 

OUe: Mm. Fast jag fick ju fragan manga ganger nar man kom 
hem och eUer nar jag kom hem och sa att jag var ihop med en 
tjej som satt i ruUstol da. Det var, ja, det vart ju tusen fragor utav 
mamma och pappa. Asa: Du vet val vad du gett dig in pa. OUe: 
Ja. (L: mamma och pappa, parintervju, rad 1212-1217) 
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Nar Lotta Engstrom kom hem och berattade om Jan for sina 
foraldrar tankte hennes mamma ungefar samma sak - men 
valde att inte saga nagot. Om det var av respekt for dotters be
slut eller for att hon inte ville provocera fram ett beslut som inte 
var genomtankt fortaljer inte historien. 

Nej, dom, mamma sa faktiskt inte nagonting sa dar att, tank 
dej for nu eller nagonting, utan det har jag fatt reda pa efterat 
att hon tankte men hon ville val inte saga det fOr hon kanske 
tankte att det ar battre att jag sjalv ... ja, jag vet inte riktigt. (E: 
mamma, rad 469-474) 

Eva, som aven hon ar gift med en rullstolsburen man, sager att 
hennes foraldrar liksom hon sjalv har ett naturligt forhallnings
satt till funktionshinder. En tidigare pojkvan var gravt synska
dad och foraldrarna liksom hon sjalv har insikter i vad det inne
bar att leva med funktionsnedsattning. 

Relationen till de egna (oraldrarna 
(orandras genom (oraldraskapet 

Nagra personer i studien beskriver ett inte he It okomplicerat 
forhallande till sina egna foraldrar. I flera studier framkommer 
att de allra fIesta barn med funktionsnedsattningar har ett gott 
forhallande till sina f6riildrar, men att det finns risk med over
beskydd.32 Grue beskriver tre huvudsakliga monster for forald
rarnas satt att forhalla sig till sina barn; omsorg, overbeskydd 
och fornekelse av att det ar nagonting speciellt med deras barn. 
Omsorg ar att finnas till hands for sina barn men lata dem ta det 
ansvar de efter sin alder och formaga klarar ay. Overbeskydd 
kan forekomma i alla familjer, men far storre konsekvenser for 
barn med funktionsnedsattningar nar det galler sjalvbild, livs
kvalitet och psykisk halsa. Grue papekar att det ar viktigt att 
skilja foriildrarnas intentioner och barnens upplevelser av om
sorg eller overbeskydd. Det tredje monstret Grue skriver om ar 
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fornekelse oeh det ser han som en speeielI form av normalitets
tankande. Foraldern vilI elIer kan inte erkiinna att barnet skiljer 
sig fran andra barn. Detta leder till att inga ansatser gors for att 

underlatta for barnet i olika situationer.33 

Foraldrars ansvarskanslor oeh barns frihetsstravanden kan 

kollidera. Detta tilIsammans med en mangd andra kiinslor -
som finns i alIa familjer - kan aeeentueras i familjer med funk
tionsnedsattningar. Kanslor av skuld kan oeksa forekomma. 
Anna-Karin Friberg berattar om sin a funderingar kring sitt for

hallande till sin pappa. "Han har val aldrig aeeepterat, inte min 
sits. Eller sa tyeker han att det ar hans fel, jag vet inte." (F: 
mamma, rad 610-611) Anna-Karin upplever att hon oeh hennes 

far inte har haft nagon bra relation oeh raknar med att det kan 
handla om skuldkanslor som hennes far burit pa. Hon tror att 
hans forhallningssatt gentemot henne sjalv kan bottna i daligt 
samvete fran hans sida. Liksom flera andra berattar Anna-Karin 
om hur de skot upp beslutet att beratta for de blivande far- oeh 

morforaldrarna att det var barnbarn pa vag. 

Mamma och dom var vallite oroliga, men vi sa inget i forsta 
svangen. Vi vantade valdigt lange med att beratta att jag var 
med barn ... Tyckte att det var lite skiimsigt. (F: mamma, rad 
1836-1840) 

Varfor det var "skamsigt" sager Anna-Karin att hon egentligen 

inte vet, men det var en kiinsla hon hade da. Det ar rimligt att 
anta att det atminstone delvis handlar om att relationen till de 
egna foriildrarna skulle ga in i ett nytt skede. 

Nar val barnen var ett faktum up pI ever bade Anna-Karin 

oeh Erik att deras respektive foraldrar har tyekt att det ar roligt 
med barnbarn. Fran Anna-Karins horisont har forhallandet till 
bade hennes egna foraldrar oeh till Eriks foraldrar blivit myeket 
battre sen barnen kommit. Framforallt tyeker hon sig se skillnad 

i forhaIlandet till sin pappa som blivit myeket biittre: " ... han 
bryr sig kanske lite mer, eller visar att han kanner, tyeker nagot." 
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(F: mamma, rad 632-633). Aven forhallandet till mamman har 
forandrats sedan Anna-Karin och Erik bildade familj. Idag kan 
Anna-Karin bidra pa ett nytt satt till sin ursprungsfamilj. Hon 
kan genom Erik atergalda hjalp som mamman gett henne. Erik 
staller upp och hjalper Anna-Karins mamma "med mycket" och 
" ... mamma tycker jattemycket om honom. Eftersom han staller 
upp och snickrar och grejar och donar och att vi har det bra. 
Hon behover inte vara orolig." (F: mamma, rad 653, 2300-2302) 

Det finns tva dimensioner i detta. Forst att Anna-Karin genom 
Erik bidrar rent praktiskt med hjalp till sina foraldrar. For det 
andra att Anna-Karins mamma kan slappa sin dotter rent men
talt. Hon har det bra och mamman behover inte vara orolig for 
henne. Relationen till foraldrarna har i detta fall forandrats. Vi 
skulle kunna saga att foraldraskapet har normaliserat forhal
landet till de egna foraldrarna. 

Manga foriildrar berattar om ar att relationerna till de egna 
foraldrarna blir viktiga pa ett annat satt an tidigare nar man 
sjalv far barn. Nar Vivianne Hansson fick barn borjade hon att 
halsa pa sina foraldrar of tare an hon gjort tidigare, aven om det 
var vanligare att de besokte henne an tvartom. Aven familjen 
Johansson berattar om intensivare kontakt med far- och morfor
aldrar sedan de blev foraldrar sjalva. Mikael berattar om hur hans 
foraldrar reagerade pa beskedet om att de skulle bli farforaldrar. 

Nar vi berattade det forsta gangen sa tyckte vi att dam reage
rade lite lustigt. Vi trodde att dom skulle bli gladare eller visa 
mera kanslar ach sa dar men dom visade nastan ingenting, 
tyckte vi da da. Sen nar vi akte hem i bilen efter vi hade berat
tat det sa tyckte vi att, pratade lite om varfor dam hade rea
gerat som dam hade gjort da men sen nar vi pratade med dom 
eftedt da och morsan, som jag har sagt forut tror jag, ar val
digt oralig ach sa dar, ach sen sa tankte direkt nar han fick 
hora det har att bara det inte hander nat under graviditeten, 
att det ska vara nat fel pa barnet eller sa. Sa han tankte inte 
liksam pa det har roliga sam skulle kamma sen. Han tankte 
bara am det skulle kunna handa naganting sant dar men det 
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var nog inget speciellt for att jag satt i rullstol utan det var 
nog mera, det hade hon nog gjort hur det an ha de varit sa att 
saga. (J: pappa, rad 825-840) 

Det kan vara olika anledningar till att en blivande farmor kan
ner oro. Mikael tror inte att den oro hans mamma kande ha de 
att gora med att han ar rullstolsburen. Att hon tankte 'hur ska 
det ga' istallet for att bli glad over det kommande barnbarnet 
tror han handlar mest om hennes personlighet, att hon latt 
oroar sig for att nagot kan ga galet. 

De egna foraldrarna, eller svarforaldrarna, kan ibland bidra 
med asikter om hur foraldrar och barn lever sina liv. Familjen 
Lind bor i narheten av Asas foraldrar och de ar betydelsefulla 
for familjen. Nar Asa och Olle skulle flytta ihop var det Olle som 
valde att flytta till den plats dar Asa bodde. Asa ville inte flytta 
for hon kanner sig trygg med slakt och familj i narheten. Olle 
berattar: "Vi hade val lite diskussioner om, vem, vem det var 
som skulle flytta pa sig. For vi sa ju det att samtidigt, jag kanske 
har lite lattare att fa jobb." (L: pappa, parintervju, rad 766-768) 

Att Asa har sina foraldrar i narheten ar en trygghet for henne 
men det har aven haft inverkningar pa Olles och Asas forhal
lande. Flera foraldrar talar om hur viktigt det ar att kontakten 
ar bra med den aldre generationen just for barnens skull. Vissa 
kanner att far- och morforaldrar har lite for mycket asikter om 
hur man lever sitt liv. Olle berattar om reaktionerna fran Asas 
foraldrar kring att Asa skulle fa personlig assistans. 

Sen da nar jag, nar vi sa att Asa skulle ha personlig assistent 
da vart det ju, da undrade dom ju varfor da, liksom. Varfor 
skulle hon ha personlig assistent och sa har och ... Dom var 
vallite emot det da, men det ar ju, det ar ju Asa, som har be
stamt det da. Eller Asa och jag da. For att hon ska fa lite av
lastning, nar jag jobbar da. (L: pappa, parintervju II, rad 
1078-1086) 
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Inblandning fran egna foriildrar, eller svarforaldrar, kan galla 
allt fran hur man hanterar funktionshinder i vardagen till hur 
man uppfostrar sina barn. For barnens skull sager inte alltid for
aldrarna ifran pa det vis de skulle vilja nar far- eller morforald
rar vill vara med och styra deras liv. "Annars far vi val [vanta?] 
till man blir vansinnig ordentligt och da sager man ifran, det blir 
ingen bekantskap alls over huvud taget med dom. Sa kanner jag 
ibland faktiskt." (L: pappa, parintervju II, rad 1096-1098) Men 
pa det hela taget tycker bade Asa och Olle att de idag jamfort 
med tidigare kan saga ifran battre till Asas foraldrar. De kan 
halla mer pa sitt eget satt att leva - stada och ta hand om barn pa 
sitt eget satt. 

Foraldrar ar alltid foraldrar aven sedan barnen sjalva blivit 
foraldrar. Ibland kan ansvarskanslan visa sig pa satt den kanske 
inte borde. Nar Asa och Olle Johansson berattade for Asas for
aldrar att de skulle ha barn igen blev inte hennes foraldrar glada. 
Kraftigast reagerade Asas pappa med en ilska som framfor allt 
riktades mot Olle. OUe sager att han tror han forstar varfor Asas 
pappa reagerade sa haftigt. 

Olle: Fast jag tror val att det har ju med, ja jag tror framfor 
allt [Asas pappa] tanker pa hur Asa ska ma efterat och allting 
och. Vad ar det som kommer att handa med Asa. Kommer 
hon att klara det har eller. .. kommer jag att fbrlora henne ... 
(L: mamma och pappa, parintervju, rad 2182-2188) 

Det var en overgaende reaktion och idag ar Asas foraldrar 
mycket glada at sin a barnbarn. 

Att ses som ett barn 
Det kan kannas hart om de egna foraldrarna visar misstro eller 
radsla for att foraldraskapet ska bli ifragasatt av samhaUet. Ett 
tydligt exempel ar familjen Gronkvist. Lindas mamma ingrep 
mycket patagligt nar hennes dotter blev gravid. Mamman var 
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orolig och bekymrade sig for om hennes dotter overhuvudtaget 
skulle fa behalla sina barn. 

Min mamma var ju radd att vi skulle bli ifragasatta ... hon tog 
kontakt med en kurator pa rehabiliteringen ... ja, om vi skulle 
kunna fa hjalp och, men det var ju valdigt stor affar. (G: 
mamma, rad 603, 606,608-609.) 

For Lindas del kandes det valdigt tungt. "Jag forstar ju mamma, 
men det ar jobbigt att hora 'tank om de tar barnen'." (G: 
mamma, rad 614-615) Linda sager att hon forstar att mamman 
bara ville val, men hon tog at sig anda. Vi kan bara spekulera i 
mammans motiv men det handlar kanske om en blandning mel
lan mammans radsla for omvarldens attityder och en egen miss
tro mot Lindas och Hans formaga att fungera som foraldrar. 
Hans har ocksa en lattare CP-skada och har levt ett ganska stor
migt liv. Han har las- och skrivsvarigheter, fann sig aldrig till
riitta i skolan och har aven haft alkoholproblem. loch med bar
nen och familjelivet har Hans numera det nat av trygghet och 
ansvar han behover for att ma bra. Det gamla livet har han Iam
nat bakom sig. 

Pa fragan om hon tycker att foriildraskapet har forandrat 
henne svarar Linda att det har det gjort - med ett undantag. 
"Men man gar tillbaka ibland nar jag traffar mamma, da ar jag 
barn igen." (G: mamma, rad 1024-1025) Linda upplever att hen
nes mamma har mer asikter om hur hon ska leva sitt liv an andra 
foraldrar just for att Lindas mamma ar van att se henne som 
handikappad. Det ar nagot som forstarker hennes kansla av att 
vara barn i relation till mamman. 

Vad vi ser i familjen Gronkvist ar tva funktionshindrade for
aldrar som mott misstroende fran och kant sig ifragasatta av 
sina egna foraldrar. De fick stod i form av ett assistansprojekt, 
vilket initierades av Lindas mamma. De larde sig leva med och 
hantera den situationen. Linda har idag personlig assistans en
ligt LSS, vilket ar stor skillnad. Hon styr och ansvarar for sin a ju 
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tagit hand om och uppfostrat Linda, vars CP-skada ar varre. 
Hans beskriver deras relation till barnens mormor. 

Jag ses nog som ett barn ibland. De ser mig inte som vuxen ... 
(Marie: ... trots niistan tonariga barn sjiilv ... ) Det iir ungefiir 
som Linda. Hon ses ocksa som ett barn. (Marie: Mm, har det 
med handikappet att gora eller?) ... Jag niistan misstiinker 
det. Jag har inte pr at at med dom om det. Jag vill inte rora upp 
fOr mycket ocksa, fOr det iir lite triiligt att rora upp saker nar 
man har ett niistan bra forhallande sa [ ... ] J a, man kiinner sig 
beroende da niir man [ ... ] mormor sa det att 'jag har aldrig 
fatt hjiilp med mina barn, jag har aldrig fatt hjiilp med dig 
exempelvis Linda'. (G: pappa, rad 2267-2287) 

Det ar mycket underliggande kanslor i konflikten kring Albins 
stodfamilj. Lindas mamma fick kampa med sitt funktions
hindrade barn pa egen hand utan stod. Linda vill nu ha samhal
lets stod till sitt funktionshindrade barn - det ar svara saker 
kanslomassigt for Lindas mamma. Det blev en konflikt dar fa
miljen till slut inte tyckte att det var vart att strida langre. De 
kande att for barnens skull kunde inte en sadan konflikt dras sa 
langt att mormor och morfar inte alls ville triiffa barnen. Linda 
ville inte driva konflikten till sin spets. Relationen med barnens 
mormor ar viktig bade for henne och for alia barnen. 

De egna foraldrarna som referenspunkt 
Alla manniskor har erfarenhet av foraldraskap genom att de har 
sjalva varit barn. Aven den som inte vuxit upp hos sin a biolo
giska foriildrar har vanligen haft nagon som statt for en 
foraldrafunktion. Dessa erfarenheter kan tjana som referens
punkt for det egna foraldraskapet. Tydligast kommer det till 
uttryck nar manniskor berattar om sadant de iute vill utsatta 
sina egna barn for. Hans Gronkvist vill vara en annorlunda for
alder an sina egna: 
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Man maste lita pa barn da blir dom bast. [ ... 1 Och litar man 
inte pa dom da far man en kansla av att de inte kunna gora 
nagonting. Och det ar den kiinsla jag har haft hela mitt liv 
och jag har gett mej fan pa att ungarna inte ska behova kanna 
det. (G: pappa, rad 2048-2054) 

Hans upplever att han har haft ganska dalig kontakt med sin a 
foraldrar. De har misstrott honom och han har hallit saker hem
liga for demo Kan det vara den misstron, och hans egna reaktio
ner mot den, som gor att han pratar mycket om gemensamhet 
och oppenhet nar det giiller hans egna barn? 

Att ha sina egna foraldrar som forebilder behover inte vara 
nagot fullstandigt medvetet val. Vivianne Hansson beskriver det 
som mer eller mindre omedvetet att hon anvander sina egna for
iildrar som modell for sitt foraldraskap. Aven hon talar om res
pekt och fortroende for barnet som nagot viktigt. Till skillnad 
fran Hans, som kiinde att det var det han saknade fran sina for
aldrar, sager Vivianne att det var det som hon uppskattade mest 
med sina foraldrar. 

Sen ar det klart, ar det ju andra tider idag an det var nar jag 
var liten, men annars sa tror jag att jag anvander bada mina 
foraldrar lite grann i mitt fOraldraskap da, for jag hade gan
ska stor frihet for de litade pa mig och det gor jag pa Jessica 
ocksa. (H: mamma, natverksintervju, rad 167-171) 

Respekt for och att lita pa vad barnen uttrycker ar ocksa ett cen
traIt tema for en annan mamma med MS, Birgitta Birgersson. 
Hon vill garna vara den lyhorda och forsraende mamma hon 
sjalv tyckte att hon saknade. 

Jag tror att jag forsrar barnen. Jag kommer mycket ihag hur 
det var nar jag var sjalv barn. [ ... ] [Vikigt] att man lyssnar in 
och inte bara slatar over och tar allting med en klackspark 
och tycker att saker och ting ar pjosk och tjafs utan att man 
tar det pa allvar. (B: mamma, rad 666-668, 670-672) 
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For Birgitta ar en av pusselbitarna till hennes egen forstaelse av 
MS att hon inte har lart sig att tyda sin kropps signaler. Det har 
gett aterverkningar pa hennes foraldraskap. Eftersom hon 
tycker att hon snarare fick lara sig att inte bnna efter sa mycket 
ar just det nagot som ar oerhort viktigt for henne som foralder 
idag. Birgitta beskriver det som att hennes mamma lart henne ett 
felaktigt beteende. Hon fick lara sig att inte bnna efter och for
stod sedan inte sin kropps signal er. Delvis ser hon det som en 
anledning till att hennes sjukdom brot ut. Sjukdomen har i sin 
tur lart henne art lyssna pa sin kropp och dessa lardomar forso
ker hon fora det vidare till sina barn. Birgitta vander pa sin 
mammas foraldraskap och det har samtidigt en tydlig relation 
till hennes MS. 

"De ndrmaste" 
Far- och morforaldrar visade sig vara viktiga personer i det so
ciala natverket. Det finns manga andra som ocksa beskrivs som 
viktiga av familjerna i studien. Det handlar om ovriga s!ak
tingar, om vanner, grannar, arbetskamrater och i vissa fall perso
ner SOID man kommit i kontakt med genom deras yrkesroll. 
Manniskor kan vara viktiga och betydelsefulla pa olika vis. Lika 
viktigt som att ha nagon att prata med nar nagonting bnns 
tungt ar det att ha nagon art skratta med. Flera av mammorna i 
studien berattar om telefonvanner som ar mycket viktiga for 
demo Anledningarna till art umgas med sina basta vanner hu
vudsakligen over telefonnatet kan vara flera. Det kan ha att 
gora med att de ar smabarnforaldrar och darmed ar uppbundna 
av vardagsbestyr och !aggningstider for barnen. Deras funk
tionsnedsattningar kan inverka genom att telefon ar ett !att satt 
att umgas och halla kontakten pa utan forflyttningar. En annan 
fOrklaring ar att det handlar om vanner sedan lang tid tillbaka 
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sam inte langre bor sa nara att det ar svart eller knappast mojligt 
att traffas oga mot oga. 

Mangden kontakter for alika personer i studien varierar 
kraftigt. Vissa har manga kantakter ach vanner bade med och 
utan funktiansnedsattningar. For vissa spelar handikapporgani
satianer eller handikappidrottsforbund star roll. Nagra fa be
skriver en tillvaro med nastan inga kantakter av djupare art ut
anfor den egna familjen. For nagra bestar vannerna huvudsakli
gen av persaner som tidigare haft en professianell roll i deras liv 
men sam de numera umgas med sam vanner. 

Att ha en funktiansnedsattning hindrar inte att man sjalv 
finns till for andra med stod ach hjalp. Vivianne Hansson var 
fostermamma under ett antal ar till en flicka sam var i hennes 
datters alder. Ett annat exempel ar Asa Lind. Han berattar om 
en nara van for vilken han upplever sig vara en betydelsefull 
forebild. Hennes vaninna har aven hon en funktionsnedsattning 
och ar i samma situation idag sam Asa sjalv var i innan han fick 
sitt forsta barn. Asa kanner igen sig i vaninnan ach sager att 
denna har det precis som hon sjalv ha de det. Nu forsoker bade 
Asa och Olle dela med sig av sina erfarenheter for att hjalpa 
henne att acksa vaga skaffa barn. 

Asa: Och han iir livradd aIltsa, han viIl sa, han viIl sa viildigt 
giirna [ ... ] vi har forsokt att prata med henne, att han forsokt 
sliippa ... Olle: Sliipp aIlting ach glom bart allt som hiinder 
efterat, utan ta en dag i taget och nar det viii hander sa, lik
som, det finns hjalp att fa och aIlting. Asa: Vi har, vi sa det att 
vi loser det tiIlsammans. (L: mamma och pappa, parintervju, 
rad,307-316) 

Genom sitt satt att beratta om den har kvinnan visar de ocksa pa 
sin a egna erfarenheter. Asa kanner igen sig i radslan sam hennes 
vaninna upplever. Det Asa och Olle vill dela med sig av till den 
andra kvinnan ar sina erfarenheter av att det finns hjalp ach 
stod att fa infor forlassningen. Asa kanner ocksa att hon kan 
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vara ett stod for sin vaninna nar det galler att losa de problem 
som kan uppsta efter foriossningen. Asas nya graviditet har yt
terligare aktualiserat den har kvinnans kanslor och de pratar 
mycket med varandra. 

Handikapprorelsen 
Att kanna sig speciell, bade i positiv och negativ bemarkelse, 
kan aven innebara att personen bnner sig avskild fran andra 
och ens am. For vissa ar handikapporganisationerna eller handi
kappidrotten en motvikt till detta. For andra ar sjukdom eller 
funktionshinder inte en tillracklig grund for gemenskap utan 
man vill hellre bygga kontakter utifran andra grunder. 

En av dem som pratat mycket om vad handikappforbundet 
har betytt for henne ar Anna Asklof. Hon berattar om hur en
sam hon bnt sig med sin sjukdom och hur mycket det betydde 
for henne att komma till handikappforbundet och mota andra 
med samma problematik och erfarenheter. 

Jag tror nog att jag, jag accepterade sjukdomen mera for mig 
sjalv va. Sa tycker jag det gor sa mycket nu nar vi traffas i den 
har gruppen och man bnner att man inte ar ens am. Jag 
bnde mig sa ensam bland slakt och vanner och arbetskam
rater fOr dar ar det ju bara jag som har det har va. (A: 
mamma, rad 487-492) 

Nar Anna val kom over troskeln och accepterat sin sjukdom till
rackligt mycket for att ga med i handikappfOrbundet fick det 
positiva effekter pa samtalen hemma ocksa. Andra har liknande 
historier att beratta. Mikael Johansson anser att han haft stor 
nytta av sin a kontakter med handikapprorelsen. 

Jaa, jag tror att man behover det har natet nar man kommer 
in i den har handikappade, tror jag ar bra att man far lite 
influenser av alla sa man ser och hor och pratar med och sa. 
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[ ... ] Man far ju komma ivag pa lager och grejer ocksa om man 
vill det nar man ligger pa sjukhuset, alltsa traningslager dar 
dom har instruktorer som ar handikappade och sant ger nog 
ocksa valdigt mycket i borjan men inte bara traningen utan 
man far prata och snacka med dom som ar i samma sits sa att 
saga sa att det ar nog viktigt med sadana, att man kiinner dom 
har vannerna som det blir. (]: pappa, rad 285-288, 299-305) 

Handikappforbund och grupper som Finns inom dem kan vara 
betydelsefulla for flera i familjen an bara den som sjalv har en 
funktionsnedsattning. Birgitta Birgersson ar med i en grupp for 
mammor med MS. For Birgitta ar det natverket ett andningshal 
dar alIa vet vad hon talar om och kan forsta. Jag fragar hennes 
man om han ocksa har nagon form av liknande andningshal. 
Bjorn berattar att for honom fungerar en grupp for foraldrar 
med barn med DAMP pa ett liknande satt. 

Vi har jLl en san har [foraldragrupp] och diir brukar jag ga 
ibland och da far vi prata om, jag tror det ar valdigt likartat 
just det har med att kiinna stod fran andra foraldrar som ar 
drab bade, av DAMP-barn da va, som har dom problemen 
[ ... 1 ... ja just far det har mera att fa prata ut och da tror jag 
spelar sa otroligt liten roll om det ar MS eller DAMP va. Jag 
tror just det har att man kanner stod och far lite kraft fran 
andra da [som ocksa har] nagon handikappad person i famil
jen da. (B: pappa, rad 1470-1481) 

Handikappforbund kan ha betydelse ur flera aspekter. Tre av 
paren i studien har traffat sin partner genom att delta i aktivite
ter ordnade av eller genom arbete i nagon handikapporganisa
tion eller genom handikappidrotten. For andra har den varit en 
viktig vag till andra kontakter. I familjerna Engstrom. Johans
son och Lind berattar de om hur handikappidrotten inneburit 
att de funnit vanner och likasinnade. Jan Engstrom berattar att 
genom de olika handikappidrotter han utovat under arens lopp 
har han fatt kontakt med andra funktionshindrade over hela 
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Sverige. Det innebar manga att byta tankar och tips med. Mi
kael Johansson sager att handikappidrotten for honom framfor 
allt innebar frihet. Som foralder kan man ibland behova att bara 
fa tanka pa sig sjalv. 

Jag har ju min frihet nar jag eHer liksom nar man far komma 
ivag och [idrotta] sa bnner man sig ju, da ar det ju bara det 
som gaHer va och da kan man koppla bort allt det andra och 
bara tanka pa l idrotten] da och eftersom man tycker det ar sa 
himla roligt. (J: pappa, rad 786-790) 

Har handikapprorelsen haft betydelse for foraldrarnas vagar till 
foraldraskap pa andra satt an att den varit en motesplats for 
vissa par? Delar av handikapprorelsen har sedan slutet av 60-
talet drivit budskapet att alla har ratt till familjeliv och till ett 
sexuellt liv.34 Visserligen har handikapprorelsen kritiserats for att 
den inte drivit dessa fragor i tillracklig utstrackning men kanske 
har det har anda gett resultat. Mikael Johansson tycker att det har 
hant mycket pa omradet under de 15 ar som han varit skadad. 

Ja det har blivit nu dom senaste aren sa ar det mycket mera 
prat och det ar mycket mera i sad ana tidskrifter som man 
laser eller tidningar och sant, valdigt mycket som handlar om 
sex och hur det funkar for folk och sadana grejer. Det vet jag 
inte om, nu laser jag mest kanske tidningar om sadana skador 
som jag har och sant men dar kan man i alIa fall se att det ar 
mera pr at om sadana frigor. (J: pappa, rad 1171-1177) 

Vi har tidigare beskrivit hur Jan Engstrom laste om den metod 
som sedan hjalpte dem att bli foraldrar i en handikapptidskrift. 

En person uttrycker att det har varit lite for mycket sex och 
samlevnad pa programmet i vissa organisationer. 

Nej, jag satt i styrelsen i [handikappfarbund, lokal niva] da 
och sen bytte jag far att det barjade bli sa trikigt och det enda 
dom pratade det om var, liksom, sex och samlevnad ... och 
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det ar liksom, ja det var det enda dom pratade om pa kurser 
och sa har. (L: pappa, parintervju, rad 1253-1258) 

En sida av saken ar att han sjalv inte har nagon funktionsned
sattning. Kanske kan det vara sa att en person som inte sjalv har 
skada elIer sjukdom har svart att forsta betydelsen av att vara 
ifragasatt som en person med sexuelIa behov. Studier pa omra
det vittnar om att sexualitet ar och har varit en kanslig fraga for 
personer med funktionsnedsattningar. 35 

OMV ARLDENS BETYDELSE 

Avsikten med detta kapitel har varit att forsoka lyfta fram om
varldens betydelse for den enskilde foraldern och for familjen. 
Tidsanda och samhalIsstrukturer har betydelse likviil som fa
miljens och den enskildes nara relationer. Krav, forvantningar 
och samhalIeliga forestalIningar kan medfora att foraldrar upp
lever en sarskild utsatthet och ibland aven loper risken att ifra
gasattas. Andra har i stalIet upplevt att de ar uppmuntrade att 
leva sina liv och skapa sin egen livsstil, att familjeliv och forald
raskap ar till for dem liksom for alIa andra. 
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KAPITEL 4 

Familjeliv 

Det har kapitlet behandlar foraldrars tankar kring familjeliv och 
hur detta gestaltar sig i fraga om vardagslivets organisering och 
hanterande av funktionshinder. Vi kommer att folja foraldrarnas 
reflektioner kring pa vilka satt funktionsnedsattningar inverkar pa 
arbetsfordelning inom familjen och pa fOraldraskapet. 

ATT ORGANISERA VARDAGEN 

Livet med barn ar inte statiskt. Det forandras standigt. I takt 
med att barnen vaxer och lar sig nya fardigheter uppstar ocksa 
nya behov som foraldrarna maste mota. Barns behov, foraldrars 
behov, arbetsliv och fritid - det ar latt att fa kanslan av att livet 
for varje familj ar en ekvation som maste losas. Det galler for 
bade familjer med och utan funktionshinder, men for familjerna 
med funktionshinder ar det ytterligare en variabel som ska in i 
ekvationen. Det ar mycket planerande och balanserande for att 
fa ihop livets alia delar. Vardagen bygger till stor del pa rutiner 
och aven om funktionsnedsattningar medfor merarbete for fa
miljen och dess olika medlemmar upplever foraldrarna att var
dagen rullar pa. Ofta fungerar rutinerna, men ibland ar varda
gen bade anstrangande och kampig. Det ar som for alia andra 
och samtidigt annorlunda - tva sidor som ar lika sanna bada tva 
och som familjerna maste forhiilla sig till. I detta finns ett balan
serande merarbete for vara familjer. Ett satt att forsta och satta 
begrepp pa balansgangen ar att anvanda sig av Wieners tva ty-
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per av imperativ: 1 Det fysiska imperativet som handlar om 
kroppens granser for vad den orkar och det imperativ som upp
star genom viljan att utfora de aktiviteter en person vardesatter 
for att kunna leva vad han eller hon upplever som ett normalt 
liv. Livet med kronisk sjukdom eller funktionshinder ar till stor 
del en balansgang mellan des sa bada krafter. 

Hur familjerna organiserar arbetet i hemmet beror bland 
annat pa praktiska begransningar inom familjen och pa vad 
olika familjemedlemmar har mojlighet att bidra med. Men det 
beror aven pa ekonomi och vilka mojligheter till stod utifran 
som familjen har tillgang till. Nar det galler stod och hjalp uti
fran kan det vara antingen genom familjens eget social a natverk 
eller genom samhallets offentliga hjalpapparat. 2 

Det hander att barn far ta del av arbetet i hemmet. Det ar fa 
av familjerna i studien som beskriver situationer dar barnen i 
nagon storre utstrackning utfor hushallsarbete, oftast delas ar
betet upp mellan foraldrarna. Vi kommer langre fram att mota 
tva familjer dar barnen tar aktiv del i hemarbetet. 

Forhandling eller inte om arbetsfordelning 
Nar vi talar om det arbete som utfors i ett hem handlar det for 
vissa om ett ansvar, for andra personer ar det mer av nagot som 
de forvantas hjalpa till med. Arbetet i hemmet ar i de aUra flestas 
ogon foraldrarnas ansvar. Traditionellt sett tar ofta kvinnan det 
storsta ansvaret for arbetet inom hemmets vaggar. Aven om [or
aldrarna innan barnens ankomst varit overens om att dela an
svar for hem och barn lika faller manga ganger paret in i en 
konsuppdelad arbetsfordelning under smabarnsaren.3 Det har 
ar nagot som funktionshinder inom familjen kan inverka pa, 
men som ger olika resultat i olika familjer. I studier av familjer 
dar man far ett funktionshindrat barn har det visat sig att man 
ofta fall er in i ett mer traditionellt monster an man levde i tidi
gare. Kvinnan ar den som vanligen tar ansvaret for att normali-
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sera familjesituationen. Hon gar ner i arbetstid eller slutar ar
beta for att ta hand om barnet. Mannen i sin tur arbetar inte 
sallan annu mer utanfor hem met for att kompensera det ekono
miska bortfallet. Foljden blir att foraldrarna tar pa sig de tradi
tionella konsrollerna.4 

I vara familjer, dar det handlar om vuxna manniskor med 
funktionsnedsattningar, ser det annorlunda ut. Vi moter olika 
losningar pa hur arbetet ska organiseras. En foralders funk
tionsnedsattning kan vara en faktor som bidrar till mer okon
ventionella arbetsfordelningar inom familjen - bade mellan 
man och kvinna och mellan foraldrar och barn. Det ar naturligt
vis som manga foraldrar sager bade pa gott och ont, framfor allt 
nar det galler barnens insatser. 

De forhandlingar som sker i familjer kring forvarvsarbete, 
arbetet i hemmet och ekonomi kan vara explicita eller implicita. 
Vanligen ager de oppna, 'runda bordssamtalen' rum i borjan av 
en relation. Nar parterna senare forhandlar vidare kan dessa 
forhandlingar vara mer implicita och upplevs knappast som f6r
handlingar eftersom de bygger pa bland annat gester, tonfall och 
ansiktsuttryck. Vad som beskrivits kan paverka forhandlingar 
mellan makar ar ekonomisk rationalitet och kulturella forestall
ningar, inte minst kring konsroller. Forbundet med detta ligger 
aven fragan om maktresurser.5 Tidigare studier visar att manga 
foraldrar under smabarnaren upplever att den organisation av 
vardagen de lever med ar nagot som de mer eller mindre halkat 
in i. Socialforsakringen ar en strukturell paverkansfaktor som 
inverkar pa familjelivet. 6 

FUNKTIONSNEDSATTNINGAR 

OCH VARDAGSLIV 

Funktionsnedsattning kan vara av olika grader. Det ger olika 
konsekvenser i vardagen nar hanterandet av funktionsnedsatt-
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ningen eller den kroniska sjukdomen handlar om att hushillla 
med sina resurser eller om det medfor att vissa saker ar fysiskt 
omojliga att utfora utan hjalp eller assistans. Annika Jacobson 
har i sin avhandling beskrivit existensvillkoren for personer 
med fysiska funktionshinder och omfattande hjalpbehov/ Hon 
papekar att hjalpbehov hos en person med funktionshinder ar 
nagot som standigt forandras. Hon skiljer mellan forekomsten 
av hjalpbehov och innehallet i detsamma. Det ar en viktig aspekt 
att personer med hjalpbehov gor val kring det de vill ha hjalp 
med. Vissa av Jacobsons informanter valde att ta emot hjalp 
med sadant de klarade av att gora sjalva, men som tog mycket 
tid eller energi i ansprak. Andra valde att inte ta emot hjalp med 
vissa saker trots att de egentligen ha de behov av detta. 8 

Jacobsons studie ror manniskor med omfattande funktions
nedsattningar. I den har studien ar graden av foraldrarnas 
funktionsnedsattningar av storre variation. Det finns fyra for
aldrar i den har studien som har fysiska begransningar jamfor
bara med de personer som Jacobsons studie behandlar. Det 
Jacobsons studie pavisar och som ar viktigt for den har studien 
ar betoningen pa de val manniskor gor nar de hanterar sin var
dag. Wieners tankar om de tva imperativen som maste balanse
ras kan forklara vissa av dessa val. Det jag tycker den har stu
dien visar pa ar att i ett familjeperspektiv gestaltar sig ibland 
dessa val och overvagningar som en forhandling mellan de som 
lever tillsammans i familjen. Den forhandlingen kan rora vem 
som ska gora vad i hemmet och hur det ska goras, men aven 
vilka som utifran ska slappas in i hemmet nar det handlar att ta 
emot stod fran personer utanfor familjen. Vad det handlar om ar 
att organisera vardagen sa att den i tillracklig utstrackning mo
ter bade barns och vuxnas behov. 
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Funktionsnedsattning och 
organisering av vardagslivet 

Mer an half ten av familjerna i studien klarar sig mycket bra pa 
egen hand. De har inte gjort nagra storre anpassningar av bosta
den och varken foraldern med funktionsnedsattning eller part
nern upplever funktionsnedsattningen som direkt handikapp
ande. Darmed inte sagt att inte funktionsnedsattningen pa olika 
satt maste hanteras. 

I andra familjer ar behovet av att hantera funktionsnedsatt
ningen i vardagen mer tydlig. Det kan innebara att partnern tar 
pa sig en storre del av arbetet med hemmet och barnen. Ett an
nat alternativ ar att familjen har stod utifran, vilket kan komma 
fran olika hall. Jag finner det viktigt att skilja mellan stod som 
erhalls genom samhallet och stod fran personer ur familjens nat
verket. For att kunna anvanda sig av stod fran samhallet sa som 
personlig assistans ell er nagon annan form av bisttmd kravs att 
personen definieras som att tillhora den krets som har ratt till 
detta. 9 Ibland har en person ratt till visst stod men utnyttjar inte 
den ratten. 

Hos familjerna har forekommit olika typer av insatser fran 
samhallet. Det ror sig om personliga assistenter eller hemtjanst. 
Vissa familjer beskriver erfarenheter som ligger fore handikapp
reformen. Ett exempel ar att det i en familj har forekommit 
assistentprojekt innan LSS, Lagen om stod och service till vissa 
funktionshindrade. 

Vi kan alltsa se tre olika typer av hanterande av funktions
nedsattningen i vardagslivet: familjens egen arbete, aktivering 
av familjens sociala natverk samt stod fran den offentliga hjalp
apparaten. Kombinationer av dessa typer ar vanliga. Aven i en 
familj dar en foralder har personlig assistans kan andra familje
medlemmar ta mer over arbete for att skapa frizoner for familjen. 
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F AMILJENS EGET ARBETE 

Rubriken, Familjens eget arbete, ar vald for att kunna tacka in 
alla former av strategier nar det galler att inom familjen hantera 
vardagslivets krav och funktionsnedsattningars konsekvenser. 
Det handlar framforallt om arbetsfordelning mellan foraldrar
na men aven om barns arbete. 

Att hantera funktionsnedsattning och vardagslivets krav 
inom familjen sker oftast sa lange det ar mojligt utan hjalp uti
fran. I vilken utstrackning stod och praktisk hjalp tas emot fran 
familjens sociala natverk beror dels pa sjalva natverket och rela
tioner med olika personer, dels beror det pa val familjemedlem
mar gor. Nar det gall er stod fran samhallet maste man dels vara 
berattigad till det, dels ansoka om det.lO Aven med stod utifran 
tar familjens eget arbete med att hantera vardag, familjeliv och 
funktionsnedsattningar inte slut. 

Med en forvarvad skada eller sjukdom kan arbetsuppdel
ningen i en familj behova omforhandlas. En person som lange 
skott en viss uppgift i huset kan tycka att det ar sa den ska sko
tas. Att nagon annan tar over uppgiften innebar forhandling pa 
nagot satt. I tva familjer med MS-sjuka mammor har gamla va
nor och arbetsfordelningar behovt forandras. Perioder med 
storre skov har inneburit att bade kvinnorna och deras partners 
fatt anpassa sig till nya situationer. Sadana situationer beskrivs i 
bade familjen AsklOf och i familjen Birgersson. Mannen i famil
jerna har fatt ta over uppgifter som de inte tidigare haft i samma 
utstrackning. Overtagandet av vissa uppgifter har varit enklare 
an andra. Anna AsklOf berattar: 

Anders far ju ta de tunga grejerna, jag kanske kan dammsuga 
av lite i hallen, men annars far han ta storstadning och sa dar 
cia. Jag orkar inte, eller klarar inte att tyngre grejer och inte 
stressituationen klarar jag inte heller, for da mar jag cialigt. 
(A: mamma, rad 1168-1173) 
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Att lata Anders ta de uppgifter i hem met som ar for tunga for 
Anna forefaller inte i teorin stalla till nagra problem for vare sig 
Anna eller Anders. Daremot ar de inte alltid overens om hur 
dessa uppgifter ska utforas. Anna har tidigare haft huvud
ansvaret for hemmet och det ar inte latt att slappa det ansvaret. 
Annas svarighet att rala stressituationer numera innebar att 
hem- och hushallsarbetet maste planeras lite mer an i andra fa
miIjer. Det handlar aven om att prioritera - vad ar viktigast. Har 
ar det mojligt att tala om forhandlingar. Anna beskriver den for
andrade arbetsfordelning som beroende av att Anders har fatt 
mer insikt i hennes sjukdom. Hon orkar inte gora allt det hon 
gjorde tidigare. Ur hennes synvinkel har det varit nodvandigt att 
Anders tar over vissa uppgifter. Darmed inte sagt att detta alltid 
ar konfliktfritt. 

Jag kan bli lite irriterad och trott och allt det dar va, men da 
sager han 'Lat bli det dar, da far jag ta det istallet' Men sa kan 
jag bli arg pa honom att 'ser du inte att det dar behover go
ras', 'men varfor maste jag gora det just nu' va, sa kan det 
vara. (A: mamma, rad 2541-2545) 

En forhandlingssituation uppsrar nar arbetsuppgifter varderas 
olika. Det ar tydligt att det ar Anna som definierar vad som 
borde goras, nar och hur. Anna ar den som vet hur det ska vara. 
Hon har haft vad jag tolkar som en traditionellt kvinnlig roll 
med huvudansvar for hemmet. Hon ser vad som behover goras 
just nu och pa vilket satt det borde goras. Anna kan bli arg pa 
Anders for att han inte ser det hon ser. Anders har naturligtvis 
mojligheten att strunta i det, men vad hander da? Om Anders 
inte gor det Anna anser borde goras sa gor Anna det sjalv. loch 
med Anders insikt om vad sjukdomen innebar blir han medan
svarig for det eventuella bakslag som kan komma nar Anna inte 
lyssnar pa sin kropp utan gor mer an hon egentligen orkar. I det 
har fallet forefaller det vara ett synnerligen starkt forhandling-
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sargument for att Anders skall gora det. "For jag ar sa envis och 
jag klarar det och han vet att jag klarar valdigt mycket, men da 
kan det sla tillbaka pa annat och det ar det inte vart." (A: 
mamma, rad 2550-2552) Effekterna av sjukdomen och traditio
nella konsroller skapar en ambivalent situation for paret. For 
Annas del handlar det om att bade slappa utforandet av hemar
bete till Anders och samtidigt halla kvar ansvaret. Nar Anders 
ska ta over uppgifter i hemmet forsaker han tanka i samma ba
nor som Anna. For att skydda henne fran stress forsaker han 
gora vissa uppgifter hemma innan hon gor demo 

Ur Anders synvinkel var det viktigt att hitta ett satt att forsta 
sjukdomen for att kunna hjalpa Anna. Under de senaste aren 
har han tyckt sig se en rytm som ar viktig att respektera. Sjalva 
sjukdomen har en rytm och i vardagen finns en rytm att forsoka 
halla. Enligt Anders behover Anna halla den rytmen for att fa 
tillrackligt mycket somn sa att hon kan orka med. Framforallt 
anser Anders att det ar viktigt att Anna har energi och ork over 
for dottern. Eftersom Anders skiftarbetar staller det krav pa att 
han kan planera: 

Och da maste jag gardera mig har hemma innan jag aker och 
kolla, ar det stadat overallt, sa hon inte kan borja med nagon
ting for da kommer hon in i det har, kanske gar over den har 
gransen vet duo Det kanske ar lite overformynderi kanske, 
inte vet jag, men alltsa om jag aker till jobbet, och da aker jag 
yid lklockan] tre och ar det nagonting som hon satter igang 
har da klockan atta sa kanske hon inte orkar langre. (A: 
pappa, parintervju, rad 561-568) 

Nar Annas energi borjar ta slut och hon blir for trott slutar det, 
enligt Anders, ibland med vad han kallar kaos. Hans oro kring 
vad som hander pa kvallen nar han ar pa arbetet innefattar bade 
Anna och dottern. Han sager att bada behover komma i sang. 

Bade Anna och Anders talar om hennes MS som nagot de 
forstar mer och mer av hela tiden. Det ar en larprocess som pa-
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gatt i manga ar och som fortsatter in i framtiden. De blir alltmer 
klara over var granserna gar for hennes krafter. Att hantera hen
nes sjukdom har blivit ett gemensamt projekt. Det vi benamnt 
som en balans mellan kroppens och aktiviteternas imperativ 
innefattar som vi ser inte bara en persons avvagningar. Det ar 
tydligt i det har fallet att aven partnern blir indragen. I balans
gangen mellan imperativen ar det viktigaste att forsoka uppratt
hall a en kansla av normalitet. Det framstar som viktigt for bade 
Anna och Anders att forsoka dela pa hushallsarbetet. Samtidigt 
ser det ut som de forsoker behalla de traditionella manliga och 
kvinnliga sfarerna. Att uppratthalla en traditionell konsordning 
trots forandrad arbetsfordelning kan vara svart. I samtalet med 
Anna och Anders framkommer att de tva ibland har olika upp
fattningar om vem som gor vad. 11 

Ett forhandlingsargument vi ser exempel pa i studien ar tid. 
Den tid som tas i ansprak kan vara en forklaring till varfor en 
person tar pa sig att gora vissa saker i hemmet. Resultatet kan bli 
att en person i familjen gor uppgifter som den andre skulle 
kunna gora men som skulle ta langre tid. Ett tydligt exempel pa 
det ar Anna-Karin och Erik Friberg. Forhandling ar inte det ord 
Anna-Karin anvander om hur deras arbetsfordelning hemma 
har uppstiitt. Det ar snarare nagot som mer eller mindre har gett 
sig sjalvt just darfor att Erik gor vissa saker snabbare an hon. 
"Det ar mest Erik som gor det, jag kan laga mat ibland. Men det 
ar mest han som gor, han har inte tid att vanta pa mig nar jag ska 
gora nagot. Det tar lite liingre tid." (F: mamma, rad 2146-2151) 

Samtidigt be hover inte funktionsnedsattning vara det som for
klarar allt nar det galler arbetsfordelning. Nar jag fragar Anna
Karin om hon skulle vilja att han gay henne den tiden sa att hon 
fick gora mer hemma later hon tveksam och sager "Nja, ar jag 
bara sjalv kan jag styra massor." (F: mamma, rad 2154) Anna
Karin hanvisar till att det aven har med intresse och personlighet 
att gora. Hon sager att hon i sjalva verket inte ar speciellt road 
av till exempel matlagning utan garna overlater den till Erik. 
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Att behova hushiHla med sina egna resurser ar ett annat ut
gangslage for uppdelning av arbete i hemmet. Kraft och tid kan 
behova sparas till aktiviteter som ar verkligt viktiga. Det ar na

got som framkommer i flera samtal, framforallt med personer 
som forvarvat en funktionsnedsattning i vuxen alder. Men aven 
i samtal med personer med medfodd funktionsnedsattning 
namns samma sak. Att det inte talas lika mycket om att spara pa 
sina resurser nar det galler personer med medfodda skador kan 

bero pa att det uppfattas som det normala tillstandet - sa har det 
alltid varit. Vissa som drabbats av kronisk sjukdom i vuxen al
der och da varit tvingade att bra sig hushalla med sina resurser 
talar om det som en insikt ell er lardom. Att hushalla med sina 

resurser innebar att prioritera. Hushallsarbete, som till exempel 
stadning, hamnar sallan speciellt hogt upp pa listan over vad 
som ar viktigt. Da ar det viktigare med relationer, att lasa en bok 

med barnen eller bara vara tillsammans. Lyons och Meade fick 
i fakusgrupper med mammor med MS fram att energi sags som 
en knapp resurs. Den reserverades i forsta hand for omsorg om 
barnen, arbete och hushall. I andra hand kom make och familje
aktiviteter. I sista hand anvandes energin till vanner.12 

Vi ska se hur man resonerat i familjen Friberg nar det galler 

att ta emot stod utifran familjen. De har idag inte nagot stod 
fran den offentliga hjalpapparaten, men de har vissa erfarenhe
ter fran tidigare av att bade soka och anvanda sig av stod utifran 
i sitt vardagsliv. Det galler att bli definierad som en person som 
har ratt till nagon form av insats. Nar Anna-Karin, som ar CP

skadad och rullstolsburen, vantade deras andra barn ansokte 
hon om LSS. Hon talade med forsakringskassan och svarade pa 
fragor om vad hon kunde klara: 

Kan ni klii pa er sjiilv, ja, kan ni iita sjiilv, ja, kan ni bre en 
macka sjiilv, ja, kan ni ga pa taa sjiilv, ja ... da behover du 
inget. Men mina barn da? ... det iir ju liksom dam jag viII ha 
hjiilp med. Jamen det far du skylla dig sjiilv att du har skaffat. 
(F: mamma, rad 1011-1018) 
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Aven om inte ordvalet foll exakt sa ar det den kanslan som lever 
kvar i Anna-Karin idag. Hon far skylla sig sjalv att hon skaffat 
barn och kan inte forvanta sig nagot stod av den anledningen. 
Anna-Karin tillhor inte personkretsen for L55. Hon upplever att 
hennes behov faller mellan stolarna. "Man ar for dalig for att 
klara sig sjalv och man ar for bra for att fa nagon hjalp, man ar 
mittemellan dar." (F: mamma, rad 1106-1108) Nar det galler att ha 

ratt till hjalp via L55 handlar det endast om personlig omvardnad. 
Dar ser Anna-Karin att det stod hon behover inte alls ryms. 

Om man tanker pa allt vad Erik gor, om man skulle skriva 
ner, det gills inte, for det dom [forsakringskassanl raknar ar 
ju bara personlig omvardnad. (Marie: Dom raknar inte att 
man delar upp hushallsarbetet ... ) Nej eller hjalp, visst kan 
jag ga och lagga mig och sen kanske jag maste ga upp eller 
fotterna fastnar och allt mojlig. Man kanske behover hjalp 
att vanda ibland for man har sa himla ont i ryggen men, 
Vadda - det gills inte. Han maste ta pa mig en strumpa for jag 
far inte pa mig den andra ... Tank att ha nagon som kommer 
och tar pa mig en strumpa. Och laga mat och sant dar. Jag 
kan laga mat till mig sjalv for da ar det inte sa mycket, men 
skulle man laga mat till fyra personer da blir det for tungt att 
lyfta kastruller och halla av potatis och sant. Det orkar inte 
jag. Men jag kan koka tva potatisar till mig. Det ar svart det 
dar. (F: mamma, rad 2118-2143) 

En handling ar uppbyggd av en mangd sma detaljer, skriver Ja
cobson,13 och det ar delvis darfor det ar sa svart att fanga in alla 
aspekter och att definiera hur en persons hjalpbehov ser ut un
der en dag. Funktionsnedsattning har en ofrankomlig koppling 
till situation. Ar det sa att en funktionshindrad kvinna inte ska 
satta sig i den situationen att hon ska vilja koka potatis till sina 
barn och inte bara till sig sjalv? I sa fall star det i stark kontrast 
till bilden av den goda och ansvarsfulla modern som tar hand 
om sin barn pa alla upptankliga satt! En mor kan ha god for
aldrakompetens men behova stottning for att kompensera i 
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foraldrarollen. 14 Hur den offentliga hjalpapparatens praktiska 
utovare, personliga assistenter och hemtjanstpersonal, ska for
halla sig till jamstalldhetsideal och arbetsfordelning i hemmen 
ar en fraga som lyfts fram i samband med kvinnor med funk
tionsnedsattningar. 15 

Det stod fran samhallet som Anna-Karin befanns ha ratt till 
uppgar till fyra timmar fran hemtjansten i manaden. Den tiden 
utnyttjades nar minsta barnet Olivia, nu tre ar, var mindre. 
Anna-Karin kallade det for "ga ut och ga hjalp." (F: mamma, 
rad 1030) Da var det nagra personer fran servicehuset i narheten 
som turades om att komma. Det var viktigt for Anna-Karin att 
det inte var for manga som byttes om. Det skulle inte vara for 
manga olika manniskor som kom in i hennes hem. Nar Olivia 
blivit lite storre och gick pa dagis tankte Anna-Karin att dessa 
fyra timmar kunde anvandas till annat. Av flera anledningar blev 
det istallet sa att de inte alls utnyttjar hjalpen langre. Den forsta 
tanken Anna-Karin hade var att hennes £yra timmar i manaden 
skulle kunna anvandas till stadnig. Pa sa vis skulle hon ocksa 
kunna bidra till att avlasta Erik lite, men det fungerade inte alls. 

Men Erik pallade inte med dom dar, folk som kom och glodde 
har, sa han var tvungen att stada innan de kom och stadade ... 
Nej, det funkade inte. (F: mamma, rad 1064-1066, 1068) 

Reaktionen fran Eriks sida kan forstas som ett behov av integri
tet. Som Jacobson mycket riktigt skriver ar var integritet och 
avskildhet nagot de fiesta av oss vill varna om. For en person 
med hjalpbehov kan just detta behov komma i konflikt med 
behovet av integritet. 16 I fallet med Anna-Karin och Erik fanns 
det ett val som loste integritetsbehovet. De valde bort hem
tjansten och Erik fortsatte att ta storre del en av det praktiska 
ansvaret for hushallsarbetet. Anna-Karins tanke om att vilja bi
dra med arbete i hemmet genom att de timmar fran hemtjansten 
hon hade ratt till anvandes till stadning kom i konflikt med Eriks 
behov av att varna om sin och familjens integritet. 
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Barnen och arbetet i hemmet 
Nar det handlar om funktionsnedsattningarlkronisk sjukdom 
och familjeliv Finns det en risk att beskrivningarna fokuseras sa 
att det blir en slagsida mot att foraldern med skada eller sjuk
dom ar den som tar emot hjalp, stod och omsorg. Men i verklig
heten handlar familjerelationer till stor del om omsesidighet. Ar 
det till och med mojligt att det Finns mer omsesidighet i familjer 
med funktionshinder an i manga andra familjer? Nar barnen 
hjalper till ar det inte bara for att det ar bra for barn att ta del av 
hushallsarbete och lara sig infor framtiden. I dessa familjer hjal
per barnen till darfor att det behovs, nagot som kan vara bra for 
barnens sjalvbnsla. Det ar inte pa nader de far ansvar eller for 
principens skull- det ar pa riktigt. A andra sidan kan det uppsta 
problem just utifran den aspekten. Barnet kan uppleva att det 
har ett ansvar som ar for tungt. Det kan kanna att det maste fin
nas till hands for foraldern. Andra barn i dess omgivning behO
ver inte ta samma ansvar. Det har ar problem som foraldrarna i 
studien talar om och beskriver hur de aktivt forsaker hantera. 
Att barn far utfora arbete i hemmet ar nu inte bara nagot som 
galler familjer med foraldrar som har nagon typ av funktions
hinder. Det Finns manga anledningar till att barn hjalper till med 
arbete in om familjen; foraldrarna kan vara aldre, det kan vara 
en stor familj med manga barn och de aldre far ta hand om de 
yngre, det kan handla om ensamstaende foraldrar eller forald
rar som arbetar ovanligt mycket. Bjornberg och Wiklund beror 
detta med barns arbete i hemmen. Enligt dem finns inte nagon 
logisk koppling mellan att barn i arbetstyngda familjer gor mer 
an i andra. Dessutom ar det ofta stor oenighet mellan makarna om 
hur mycket arbete barnen utfor i familjen. Den tendens forfattarna 
ser ar att barn i jamstallda familjer gal' mer hemma. En mojlig or
sak ar synen pa hemarbete som alIas ansvar i des sa familjerY 

Far barn till funktionshindrade foraldrar hjalpa till mer hemma 
an andra barn? Bade ja och nej. Ett scenario ar att foraldrarna ar 
radda for att barnen ska bnna sig utnyttjade och darfor far de 
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istallet gora mindre an de fiesta andra barn. 18 Det kan aven vara 
sa att ett barn far hjalp med saker det borde klara sjalv for att an
dra i familjen far hjalp och barnet vill ha samma hjalp. Lotta i fa
miljen Engstrom berattar om maltiderna i deras hem . 

... det ar nastan alltid nagon som ropar efter hjalp da. Det kan 
vara tre som vill ha hjalp att skara. Martin kan vara lite lat 
ibland, aven om han skulle kunna, men han blir ju lite sa dar 
ibland att nej men anda, nar dom andra tva, 'varfor ska de fa 
hjalp och inte jag'. (E: mamma, rad 1280-1286) 

Barnet sjalv vill ha samma hjalp som andra i familjen far. Hjal
pen blir en rattvisesak. Mellan makar och sambor forekommer 
forhandlingar. Vi kan se det har som ett exempel pa forhandling 
mellan foralder och barn kring vem som ska gora vad, vilken 
hjalp ska en person bista en annan med. I det har fallet far barnet 
hjalp aven med det han kan sjalv darfor att andra i familjen far det. 

Vivianne Hansson tror att hon omedvetet har latit bli att be 
sin dotter om hjalp for att inte dottern mer an nodvandigt skulle 
behova bnna att det ar tungt och jobbigt med funktionshinder 
i familjen. Egentligen tror Vivianne att det ar naturligt att halv
vuxna barn hjalper till med saker, till exempel gar och handlar. 
Hon har inte uttalat nagra krav pa Jessica att gora sadant 
hemma. Vivianne sager att hon sjalv gor det mesta hemma, 
utom stadningen. Den har Jessica, dottern, tagit over efter hand. 
Det ar ingenting som Vivianne har bett om utan det har blivit sa 
i alIa fall, berattar hon. 

Det ar hon sjalv som tagit over vissa saker. Jag har aldrig, 
medvetet i alia fall, stallt nagra krav pa Jessica att det och det 
maste du hjalpa mig med, det och det maste du gora, jag har 
aldrig gjort det. (H: mamma, rad 4069-4073) 

Foraldrar forklarar ibland sina barns beteenden med att det 
handlar om barnens personlighet. Pa liknande satt hanvisar Vi
vianne till att deras arbetsfordelning hemma hanger samman 
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med dotterns personlighet. Vivianne ser Jessica som mer pedan
tisk an vad hon sjalv ar. Hon tror att det ar mojligt att Jessica 
tagit over just stadningen aven om inte Vivianne blivit sjuk. Det 
har ar nagot som vi egentligen bara kan spekulera i. Vi vet inte 
om Jessica har utvecklat en ordningssam sida eftersom hon har 
hjalpt sin mamma med stadningen. Oavsett om det ar en inlard 
formaga ell er en fraga om personlighet skoter Jessica stad
ningen och Vivianne gor andra saker at henne - de byter tjans
ter. Aven bland foriildrarna i Wates studie framkom uppfattningen 
att barnens personlighet har betydelse for hur mycket barn hjalper 
sina foraldrar. Detta var dock inte den end a forklaringen, lika be
tydelsefullt var hur foraldrarna hanterade situationen. 19 

I familjen Gronkvist med tva foraldrar med funktionshinder 
far barnen ta del av hushallsarbetet. Nar vi pratar om det later 
det som om Hans inte alltid tycker att det ar sa Jatt att be barnen 
om hjalp. Han tycker sjalv att han kanner sig tjatig och onskar 
att han kunde gora det sjalv istallet. "Fast det ar jobbigt ibland 
nar man behover be dom om hjalp ... dom maste hjalpa till med 
att laga mat och plocka bort fran bordet och ja, det blir sa 
mycket tjat." (G: pappa, rad 12-16-1221) Men samtidigt som 
han kanner sig tjatig tror han inte att det ar mer tjat i deras familj 
an det ar i andra familjer utan funktionshinder. "Oh, nej, det ar 
det absolut inte." (G: pappa, rad 1226) For Hans handlar det 
mer om att han inte har nagot annat val an att tjata. Han kan 
inte resa sig och gora vissa saker och ar i vissa situationer hanvi
sad till att be barnen om hjalp. Hans sager att ibland marker han 
att barnen tycker det ar jobbigt. "Ibland tycker de att det ar job
bigt, fy fasen [visst] tycker dom det." (G: pappa, rad 1262-1263) 

Ibland sitter barnen och tittar pa TV nar han behover hjalp med 
matlagning, potatisskalning eller att ta fram tallrikar, och da 
skull det vara enklare att kunna gora det sjalv istallet for att be 
barnen. Det ar av nodvandighet som barnen far hjalpa till i hus
hallet. Ur en annan synvinkel ar det en medveten strategi fran 
foraldrarnas sida, darfor att de bedomer att det ar bra for bar-
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nen. En effekt kan vara att foraldrar och barn gor saker tillsam
mans. Hans talar mycket om gemenskap i familjen och att det 
Finns ett varde i detta. 

Anne Solberg har studerat 10-12 aringars arbete i hemmen i 
norska familjer. Enligt Solberg ses barn sallan som en del i 
arbetsgemenskapen i hemmet, men i praktiken har nastan alia 
barn bidragit med arbete pa nagot satt yid nagot tillfalle och 
valdigt manga gor det regelbundet. Enligt Solbergs studie bidrar 
flickor med mer arbete an pojkar, speciellt vissa slags arbeten. 
De vanligaste arbeten barnen utfor i hemmen ar att duka och 
duka av yid maltider och att stada och halla ordning pa sina 
egna rum, aven att dammsuga i den ovriga bostaden. Mangden 
arbete hanger samman med foraldrarnas varderingar. Faktorer 
som inverkade pa mangden arbete var moderns, inte faderns, 
socio-ekonomiska status och storleken pa syskonskaran.20 

Jag anser att Solbergs studie kan hjalpa till att oka forstaelsen 
for att barns arbete i hemmet kan uppfattas pa olika satt. Vara 
vardagliga forgivettaganden gor att barns arbete i familjer med 
foraldrar med funktionsnedsattningar kan framtrada i ett speci
ellt ljus. Barnen kanske inte gor mer an andra barn, sa som Hans 
Gronkvist beskriver ovan, men eftersom det utmanar samhalle
liga forestallningar kring foraldraskap, funktionsnedsattningar 
och barndom uppmarksammas det. Barns arbete forekommer i 
sa gott som alla familjer. Mangden arbete som produceras och 
under vilka forhallanden det utfors varierar valdigt mycket. 
Ofta ses barns arbete i hemmet inte ens som arbete utan kanske 
mer som en naturlig del i uppvaxten och uppfostran. 21 

AKTIVERING AV FAMILJENS SOCIALA NATVERK 

Flera av familjerna berattar hur de egna foraldrarna och svar
foraldrarna ar betydelsefulla personer for bade foraldrar och 
barn. Aven andra nara slaktingar som syskon bade med och 
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utan egna barn kan vara viktiga kontakter. NIgra fa familjer har 
relativt lite kontakt med egna foraldrarna darfor att de bor for 
langt ifran varandra. Nagra ha de mycket gamla foraldrar som 
inte orkade att exempelvis vara barnvakt. Annars ar just barn
vakt den vanligaste typen av hjalp som foraldrarna far av de 
egna foraldrarna. Flertalet av vara familjer far hjalp med barn
vakt och liknande av sina egna foraldrar oavsett om dessa vi
sade skepsis eHer var oroliga innan barnen kom. Att foraldrar 
staHer upp for sina vuxna barn med bade ekonomisk och prak
tisk hjalp ar vanligt, inte minst om barnen har drabbats av sva
righeter. 22 Mikael Johansson sager att det ar aldrig nagra pro
blem med att fa barnvakt nar de behover det. Elin ar enda barn
barnet pa bada sidor och bade far- och morforaldrar tycker det 
ar roligt att vara barnvakt da och da. 

Ja vi har bade min mamma och pappa och svarmor och svilrfar 
ar ju, har Elin valdigt mycket da och vi har haft bra kontakt 
anda fran borjan da sa att dom har gatt in och haft Elin. Om det 
bara galler nagra timmar sa har dom kunnat stallt opp da eHer 
om det galler over natten eller sa dilr sa kan dom ocksa hjalpa 
till da och det kanns ju skont. Elin tycker det ar roligt och 
komma till dom och hon langtar och pratar mycket om dom sa 
det kiinns ju jattebra attvi har det sa da. (J: pappa, rad 803-811) 

Mikael och Eva vantar barn igen och ser sitt andra barn som plane
rat. Det gick dock mycket snabbare an de hade raknat med. De 
forsoker att se fordelarna med att barnen kommer tatt. Blir det 
jobbigt raknar de med hjalp och avlastning fran sina foraldrar. 

Anna-Karin och Erik Friberg berattade hur viktigt det var for 
deras relation att de fick lamna barnen hos mormor ibland. 
Anna-Karins mamma ar den som stallt upp mest av foraldrarna 
och hjalpt henne nar det har behovts. Aven som mormor staller 
hon upp mycket, ar barnvakt och ett stod i det mesta som har 
med barnen att gora. Nar det ar nagot bekymmer med Anna
Karins barn ar mamma den forsta hon fragar om rad. Detta ska 
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inte enbart forstas som att hennes mamma skulle kunna vara en 
forebild utifran det foriildraskap som Anna-Karin upplevt ur 
barnperspektiv. Hennes mamma arbetar med barn och hon har 
av den anledningen erfarenheter som Anna-Karin vardesatter. 

Nar det galler att hantera funktionshinder i vardagen fungerar 

natverken sallan som en permanent losning. For de flesta familjer 
ar natverken mer som en trygghet och fungerar ibland som en 
back-up nar andra losningar fallerat tillfalligt. Mamman i familjen 
Engstrom beskriver hur natverk i form av grannar och sliiktingar 
kan fa rycka in nar en personlig assistent ringer och ar sjuk. 

Oet kan ju vara som haromdagen, det m;1ste ha varit igar ja 
niir jag jobbade, [en personlig assistent] skulle ha kommit sju 
och ringer tio i sju vet du och jag satt och ha de det sa lugnt 
och skont yid koksbardet, for Fia skulle vara hemma sa jag 
behovde inte tiinka pa henne heller, hon lag och SOy da och da 
ringde han och da var han ju sjuk va och jag borjade ju kvart 
i atta da. Jaha, men da var ju [min bror] hiir da men han hjiil
per ju inte honom med att kissa och sant va. Men han kan ju 
fixa frukost och sana grejer va. Sa da... ja da fick jag ju 
snabbt som sjutton klii pa Jan i alla fall diir da och sen se till 
att Fia alla fall ha fatt viilling och det iir viii biist och du vet 
allt sant dar ... och sen var det ju fragan om, Jan ska ju kiss a pa 
formiddagen yid halv elva eller nar. Men jag jobbade ju till ett 
da, sa att men jag sa det, jamen jag sa det, ni far ringa till job
bet om det ar sa att inte nagon, men da har vi ju han [en 
granne], han bar diiruppe. (E: mamma, rad 1357-1377) 

Men vem som helst ur natverket kan inte kliva in och ta over alla 
typer av assistentuppgifter. Vissa saker kan inte lamnas till vem 

som helst. Bade Lotta ochJan fick snabbt forsoka tanka ut prak
tiska losningar for dagen och lagga till ratta. Lotta var samtidigt 
oppen for att de inte skulle lyckas losa allt och da var hon den 
som till sist anda skulle fa rycka in. 
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Den som starkast for fram sitt natverk som en forutsattning 
for vardagen ar Vivianne Hansson. Forutom hennes dotter, 
Jessica, som skoter stadningen hemma, finns ett antal nara slak
tingar och vanner som alla bidrar med olika delar for att varda
gen ska fungera. Av des sa ar hennes mamma den viktigaste. Hon 
bor i narheten och hjalper henne med lite av varje. Vivianne be
rattar att nar hon bestamde sig for att separera flyttade hon till 
en lagenhet i narheten av sin mamma. 

Fast da var jag inte alls sa dalig som jag ar nu, for da gick jag ju 
och arbetade. Men jag tyckte anda att det var praktiskt efter
som jag var ensam med Jessica och jobbade [i en annan kom
mun] da blev det tidiga momar och sena kvallar for Jessica an
nars. Da kunde mamma bade lamna och hamta pa dagis. Sa att 
det blev lite battre for Jessica och aven for mig ocksa naturligt
vis. (H: mamma, natverksintervju, rad 136-143) 

Det ar inte alltid den praktiska hjalpen slutar efter smabarn
saren. For Vivianne ar hennes mamma en av de absolut vikti
gaste personerna som hon har omkring sig. Mamman borjar bli 
lite till aren nu och en del praktiska saker hon tidigare hjalpt 
Vivianne med har dottern, Jessica, tagit over. Men de har anda 
en daglig kontakt, vilket inte bara ar for Viviannes skull. "Och 
att mamma kommer hit, ja dels sa tror jag att det ar viktigt for 
henne att se att allting ar okey, och att jag ar uppe, att allting ar 
sa bra som det kan vara." (H: mamma, natverksintervju, rad 29-

32) Vivianne sager att hon inte begar av sin mamma att hon ska 
hja\pa till aven hon gor en del saker i Viviannes hem. Till storsta 
delen verkar det handla om att finnas till hands. Vissa saker gor 
Vivianne helst inte utan att ha nagon i narheten, duscha exem
pelvis. Det ar lattare att tanka att det kommer att ga bra om 
nagon finns till hands, aven om hon sager att hon inte ar radd att 
ramla och inte ta sig upp. 
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Det ar ingen som behover duscha mig nu, an den dagen kan
ske kommer, men sa ar det inte nu, men jag vill att nagon ska 
vara har [ ... 1 duschar jag ar det ofta min mamma, for da ar 
inte alltid Jessica hemma. Hon behover inte lyfta mig, men 
kanske halla i mig nar jag gor forflyttningar. Halla i mig eller 
hall a i stolen. (H: mamma, natverksintervju, rad 122-128) 

Det ar under de senaste aren nar Vivianne har forsamrats hon 
vill ha den har typen av hjalp. Jag undrar hur det kanns att vara 
i behov av hjalp bade fran sin egen mamma och fran sin dotter? 
Vi kommer inte riktigt in pa detta men Vivianne berattar att for 
hennes mamma ar det en egendomlig situation. Hennes mamma 
ar gammal men hon ar pigg och frisk. 

Det skams hon for lite grann [ ... 1 Hon tycker att eftersom det 
ar sa som det ar med mig, men hon springer omkring som en 
ungdom, sa far hon skjutsa omkring mig i en rullstol. Det ar 
inte riktigt som det ska vara, och det ar klart att det ar det ju 
inte, men det ar ju inte hennes fel. (H: mamma, natverks
intervju, rad 42-48) 

DEN OFFENTLIGA H]ALPAPPARATEN 

Att hantera begransningar som foljer av funktionsnedsattning 
inom familjen eHer via sitt eget sociala natverk kan fungera for 
vissa. For andra fungerar det battre eHer ar helt nodvandigt med 
stod utifran. I fyra av studiens familjer har nagon foralder ratt 
till personlig assistans. Av dessa var en familj med om ett assi
stansprojekt innan handikappreformen genomfordes. I en fa
milj hade mamman personlig assistans under de forsta smabarn
saren med deras forsta barn. Nar de nu fatt barn igen har mam
man bestamt sig for att ansoka om fortsatt assistans for att spara 
sin kropp. En femte foralder har haft tillgang till hemtjanst vissa 
timmar i manaden, men senare valt bort dessa. 
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Vi ska borja med att titta pa en familj som inte kan sagas ha 
valt sin losning sjalva - i varje fall inte fran forsta borjan. Det var 
Linda Gronkvists mamma som tog kontakt med rehabilite
ringen, darfor att hon var riidd for att Hans och Linda skulle bli 
ifragasatta som foriildrar och att barnen skulle kunna bli om
handertagna. Resultatet blev ett assistansprojekt. Nar Linda 
och Hans kom hem med sin son fran BB fanns dar nagon redan 
fran borjan. De ha de fatt tvillingar, men den ena barnet dog i 
plotslig spadbarnsdod redan pa sjukhuset. Den dramatiska star
ten pa Lindas och Hans foraldraskap paverkade sakerligen 
ocksa upplevelsen av hur det fungerade med hjalpen hemma. 
Det blev bestamt att det skulle vara tva personer som delade pa 
en och en halv tjanst, 75% var. Linda berattar om hur hon upp
levde situationen. Hon kande att hon sjalv och Hans inte alls 
kunde valja hur de ville ha det. 

Nar Robin kom hem sa fanns det ju nagon dar da. Det var 
valdigt jobbigt ... ja, de kom yid halv atta och var kvar till 
halv sju varje dag. Ja, jag var knackt pa det ... Vi fick aldrig 
vara ifred da ... Det var ju sa pa den tiden att man fick inte 
valja. Det borjade ga men det vart ju att vi fick ha krissamtal, 
sa en slutade. (G: mamma, rad 624-632) 

Enligt Linda ar det varsta att aldrig kunna fa vara ifredY Stod 
och hjalp maste pa nagot satt hanteras av brukaren.24 Ritva 
Gough, som studerat Independent Livingrorelsens satt att orga
nisera assistans, kallar arbetet med att vara brukare och arbets
ledare for sina personliga assistenter for en social bemastrings
strategi. 25 I samband med att ta emot stod, service eller hjalp i 
sitt hem finns risk for att detta samtidigt inkraktar pa och 
kranker den personliga integriteten pa olika satt. Detta ar nagot 
som har diskuterats och analyserats av den norska handikapp
forskaren Britt Lillesto. Hon beskriver tre typer av krankningar: 
av hemmet, av kroppen och av tiden.26 I familjen Gronkvists fall 
kan vi se hur de upplevde bade en invasion av hemmet och av 
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tiden. Den har familjen hade dessutom sorgen efter ett barn att 
hantera. Nar skulle de ha tid att tillsammans i lugn och ro bear
beta sina kanslor? Fortfarande nar Hans berattar om nar han 
blev pappa bade skrattar och grater han om vartannat. Linda 
berattar om hur det fungerade den forsta tiden i hemmet med 
Robin: "Jag fick inte peta pa Robin [ ... ] De gjorde allt [ ... ] Ja, 
Hans ... och hjalpen och, vi visste inte battre." (G: mamma, rad 
662-666) Vi kan tydligt se konflikten mellan forestallningen om 
hemmet som den plats dar man bestammer sjalv och har sin in
tegritet och forestallningen om den funktionshindrade mam
man som inte klarar av att skota barn. Linda och Hans levde i 
den konflikten. Delade aven de sjalva till viss del forestallningen 
om Lindas bristande resurser som mamma eftersom de inte pro
testerade mer? Kanske vagade de till en borjan inte protestera av 
radsla att bli diskvalificerade som foraldrar. Eller insag de bara 
inte att de kunde saga ifran tidigare? Sa smaningom ledde situa
tionen fram till ett krissamtal. Efter det fick de ha morgontim
mama ifred och helgerna. De fick ett larm sa de kunde larma om 
det uppstod problem utan att behova ha nagon hos sig i hemmet 
forovrigt, "det var for jobbigt." (G: mamma, rad 641) Vi har ti
digare sett exempel pa forhandling inom familjen kring arbets
fordelning. Har handlar det ocksa om for handling, men pa ett 
annat plan. Hans och Linda fick forhandla fOr att fa ta ansvar 
for sitt barn. 

Skulle da foraldrarna ha velat vara helt utan hjalp? Hans och 
Linda har erfarenhet aven av detta. Nar Robin var atta manader 
var hjalpens visstidsanstallning slut. Den var i projektform och 
nar de inte kunde komma overens om hur en bra fortsattning 
skulle se ut sa avslutades projektet. "Vi [ville] inte ha nagon 
hjalp da ett tag." (G: mamma, rad 688) Aven har kravdes saledes 
forhandling. Fran det att Robin var atta manader tills han var 
ett och ett halvt ar klarade de sig sjalva. "Da vart det fardigt att 
vi fick en tjej sex timmar. Det var bra." (G: mamma, rad 692-

693) For aven om det hade fungerat utan hjalp utifran sa ha de 
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det varit jobbigt, "for jag var ju sa beroende av hjalp." (G: 
mamma, rad 699) Att de aven om det var jobbigt kunde klara sig 
utan stod utifran upplevdes som viktigt. Deras aktiva val blev pa 
sa satt tydligt. Nar de valjer att ta emot assistans gor de detta for 
att underlatta sitt vardagsliv. Men det ar en balansgang. Bade att 
ta emot stod utifran och att forsoka klara det inom familjen 
kostar pa. Assistans kan innebara bade beroende och mojlighe
ter att genomfora saker som ar viktiga for personen med hjalp
behov. Stodet kan anvandas for att spara krafter till det som 
personen verkligen vill eller behover gora. 

Assistans har betydelse for hela familjen 
Handikappreformen forandrade livet for manga i en positiv 
riktning. Tillgang till assistans paverkar livet bade for den som 
har ett funktionshinder och den ovriga familjen. Aven om ett 
par alskar varandra vili de kanske inte tillbringa varje sekund 
ihop. Alia som lever tillsammans med nagon kan bnna igen sig 
i att det ibland ar skont att fa en stund fOr sig sjalv. Lotta Eng
strom pratar om hur nara hon och Jan lever varandra. Han ar 
ofta beroende av hennes hjalp och det kan vara bra for dem 
bada med en liten paus ibland. 

Det ar ju lite battre nu nar han har assistent ar det ju [ ... ] Da 
kan jag ju, da kanner jag ju nu att jag inte behover vara med 
pa alla inkop och allting han ska gora. Sa det var ju lite 
kampigt [tidigare, innan assistansenJ nar man, nar jag job
bade, sa kom jag hem och 'ja kan vi inte aka dit och dit', men 
jag ville bara vara hemma da, ar klart, nar jag jobbat. Da ville 
inte jag aka ivag kanske pa en gang. Men han hade varit 
hemma hela tiden och ville ivag. (E: mamma, rad 1215-1228) 

For Lotta har Jans personliga assistenter inneburit att hon utan 
daligt samvete kan tanka pa sina behov ibland. Jan kan a andra 
sidan utan daligt samvete tanka pa sina. Med tanke pa de olika 
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liv de lever har de olika behov. De har aven vissa intressen de inte 
delar med varandra. Assistansen har inneburit for dem bada att 
de fatt lite mer frihet och valmojligheter. 

Det finns situationer som mer an andra kraver att man far 
koncentrera sig pa sina egna behov. En forlossning ar en sadan 
situation. Lotta bad en av Jans assistenter att vara med nar deras 
yngsta barn foddes . 

... nar vi fick Fia, da var [en assistent] med, for jag sa det, du 
ar ta mig sjurton, du maste vara med for tank om Jan maste 
ha hjalp ocksa och jag kanske vill ha lite och dricka och du vet 
sa dar. Och visst finns det val personal men det vet man val 
inte heller hur det ar med det. Och sen att man vet, art man 
inte be hover tanka liksom, for jag, aven om jag har plagor sa 
kan jag ju titta pa hur Jan ser ut, jaha nu ser det ut som om 
han behover bajsa nastan. (E: mamma, rad 3220-3232) 

Ibland kravs det kreativa losningar for att familjens behov som 
helhet ska fungera. Det kan tyckas annorlunda att be sin mans 
assistent att vara med nar ens barn ska komma till varlden. Det 
finns flera satt att forsta handelsen. Fick Lotta kompromissa 
med sin egen integritet for att kunna slappa sitt vakande oga 
over Jan? Finns det en rattviseaspekt med i resonemanget? Hen
nes man har inte nagot annat val an att slappa andra manniskor 
nara sin kropp for att fa hjalp med det aUra mest intima. Ar det 
da sa att inte heUer hans partner kan ge sig sjalv ratt att uppleva 
sin integritet hotad? 

En forlossning ar en specieU situation. Det har ar Lottas 
tredje och hon vet hur det varit de tidigare gangerna. Lotta later 
glad nar hon berattar om forlossningen och aUt annat som 
hande i samband med den. Jag far inte intrycket av att hon upp
levde det som ett hot mot sin integritet. Under en forlossning ar 
kvinnan till viss del redan utlamnad till personal och teknik. En 
ytterligare person, som hon dessutom valt sjalv, gjorde henne 
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inte mer utsatt. Tvartom ar det som en gava fran Lotta till assi
stenten. Lotta berattar att assistenten hade tyckt "att det var 
haftigt att vara med." (E: mamma, rad 3260) Att assistenten var
desatte att fa vara med forefaller vara en bekraftelse pa att det 
var en gava. Assistenten fick dela en handelse med Lotta och Jan 
som ar mycket speciell. 

Att det har visade sig vara en fungerande losning pa Lottas 
behov och Jans behov betyder inte att det inte fanns en del ambi
valenta kanslor infor beslutet. Det ar oftast en balansgang och 
ett viktande av olika behov som personer med funktionsned
sattningar och deras familjer star infor bade i vardagen och i 
storre skeden i livet. 

Assistans innebar okade mojligheter for bade personer med 
funktionsnedsattningar och andra i familjen att kunna tanka pa 
sina egna behov. Samtidigt ar extra personer i hemmet ibland en 
pafrestning for familjen. Att hantera balansgangen mellan be
hov av stod och krav pa integritet ar nodvandigt. Det ar ett ar
bete som kan innefatta hela familjen eller bara partnern. Jacob
son skriver om att inte ta emot mer hjalp an vad en person orkar 
med. 27 I vissa familjer ar det ocksa tydligt att det handlar om for
handlingar inom familjen. Aven om assistans ar oumbarligt kan 
paret ibland kanna att det anda ar viktigare att ha en frizon och 
bara vara familjen yid vissa tillfallen. Manga familjer ordnar det 
sa att de ar ensamma om kvallarna.28 Skapandet av sadana fri
zoner kan som i familjen Engstroms fall innebara att partnern 
far en star arbetsborda. Lotta beskriver hur kvallarna ser ut i 
deras familj. Det ar barn som ska liggas hos yid laggningen och 
mannen som har behov av hjalp. Hon kanner hur hon maste 
racka till for alIa. De har oftast ingen hjalp utifran pa kvallarna 
och det ar egentligen sa de bada tva vill ha det. 

Da har jag kanske leg at innan och sovt Fia och da somnar jag 
och, du vet, da ligger man kvar dar. Sen borjar Jan att gnissla 
utanfor dorren da och undra om jag inte kommer snart sa 
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han far hjiilp och sa vill Martin da - sa det brukar bli ganska 
jobbigt ibland. la, for oftast har vi ingen [hjiilp 1 pa kviillen. 
Men jag har sagt att vi maste nog ha det mer pa kvallen, men 
det. Usch. Det ar sa trakigt det ocksa, man vill ju vara ensam 
med. Det ar fasiken, hur man gor sa blir det jobbigt. (E: 
mamma, rad 1595-1604) 

Det ar ett standigt dilemma, inte bara for den har familjen, att 
vilja vara ensamma och ifred i sitt eget hem samtidigt som det 
finns behov av stod utifran. Partnern ger i det har fallet signaler 

om att hon nastan inte orkar ha det sa har, men samtidigt att det 
jobbigt att inte ha den frizon for familjen som hon skapar med 
sitt arbete. Hur vardefull frizonen ar beror ocksa pa hur relatio
nen fungerar mellan assistent och brukare. Men det handlar inte 

bara om den relationen utan aven om assistentens relation till 
ovriga familjen. Personkemin ska fungera i forhallande till hela 
familjen. I familjen Engstrom tycker bada foraldrarna att det ar 
viktigt att det blir ratt nar det ska anstallas nya assistenter. Jan 

och Lotta hjalps at med intervjuer och att bestamma vem som 
ska fa arbeta som assistent. De sager aven att det ibland kan 
kannas tungt nar nagon som fungerat bra slutar och de maste 
borja leta pa nytt. 29 Men aven om ambitionen ar den att det ska 
vara en person som flyter in bra i familjen och som tycker att 

arbetet ar roligt sa ser inte alltid verkligheten ut sa. Ibland blir 
det fel fran borjan, men det kan aven ha borjat bra for att av 
olika anledningar plotsligt fungera mindre bra. Det kan vara allt 
fran lite gnissel i relationen mellan assistent och brukare, ibland 

med ovriga familjen indragen i problematiken, till oppna kon
flikter som maste hanteras. 

Konflikter kan uppsta i alla relationer. En relation som den 
mellan assistenten och brukaren och dennes familj ar inte nagot 
undantagsfall. Det blir da tydligt att assistans ar en asymmetrisk 
relation med komplicerade makt- och beroendedimensioner.30 

Som arbetsledare ar det sjalvklart att personen med funktions
hinder har makt over den andre. Men att vara den som behover 
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assistans kan ocksa ge kanslan av underlagsenhet eller bero
ende. Liksom assistans ger okad autonomi nar den fungerar bra 
accentueras kanslor av beroende nar den fungerar mindre bra.3

! 

En konflikt ar nastan alltid kravande, men ar det i dubbel me
ning for en person som maste valja vad energin ska laggas pa. En 
av dem i studien som tydligast formulerar sina tankar kring sin 
roll som arbetsledare for sina assistenter ar Linda Gronkvist. 
Hon anstranger sig for att skapa en bra arbetssituation for demo 
En viktig aspekt ar att assistentens arbetsplats ocksa ar brukar
ens hem - ett hem ar en plats dar man ska ha integritet och 
kunna bnna sig fri att bestamma och gora lite som man vill. Sa 
ar det inte alltid nar en person har personlig assistans. Som 
Linda berattar ar det inte ovanligt att assistenter har asikter om 
hem met och familjen. Oftast fungerar det bra, men yid tidpunk
ten for mina besok i familjen hade en konflikt seglat upp kring 
vad assistenten skulle gora eller inte gora. 

Ja for jag ar ju arbetsledare och det ar svart ... Det ar jatte
jobbigt. Jag har diskussioner nu med assistenten da. Hans gor 
inget och barna gor inget och - jag blir sa ledsen ibland att jag 
bara tjuter. (G: mamma, rad 361-365) 

Vi ser har att det inte bara ar den som ar berattigad till assistan
sen som blir berord av konflikter med assistenter. Assistenternas 
arbetsplats ar hemmet aven for brukarens eventuella partner 
och barn. Linda har yid flera tillfallen behovt soka hjalp utifran 
for att reda upp situationer med personliga assistenter. Den kon
flikt som har var aktuell fick en losning. Men det var tungt un
der tiden och hela familjen var berord 

Att enbart visa upp problem som kan uppsta ar inte riittvi
sande. Nar Linda lagger ner mycket energi och arbete pa sin 
arbetsledarroll gor hon det for att det ger henne mycket tillbaka. 
Forandringen fran omsorgstagare till arbetsledare for personliga 
assistenter ar betydelsebarande. Det ar inte bara spraklig kosmetik 
utan har verkligen inneburit en genomgripande forandring. 

Familjeliv 181 



Assistenter {ran det egna ndtverket 
Att ta emot stod och hjalp ar inte latt, det har vi konstaterat tidi
gare. Det behover inte vara enklare for att man ar slakt med va
randra eller mycket nara vanner. Snarare kan det vara tvartom. 
Relationen kan da plotsligt berora fler manniskor an de direkt 
narvarande i rummet. Linda Gronkvist hade under en period sin 
syster som personlig assistent. Det forstorde till viss del en viktig 
relation. Det ar bra igen idag, men det var spanda relationer 
under en period vilket fick aterverkningar pa forhallandet till 
hela Lindas ursprungsfamilj. Linda tycker att det var ett misstag 
att lata system borja som assistent. Att hennes syster var for ung 
for den typen av arbete ar en forklaring som Linda tar upp. 
"Men" sager Linda "jag tycker man ska inte ha anhoriga som 
assistenter." (G: mamma, rad 1017-1018) I familjen Gronkvists 
fall var det Lindas mamma som var den drivande nar det gallde 
att ha system som assistent och det ar inte latt att saga nej nar 
hjalpen fran en nara slakting samtidigt innebar att man hjalper 
den personen att forsorja sig. Det blir latt sa att man da upplevs 
stalla krav pa hjalp utan att samtidigt visa en vilja att ta hand om 
sina egna narmaste. 

AlIa resonerar naturligtvis inte pa samma satt. Familjen Lind 
vantade sitt andra barn nar vi paborjade vara samtal. Asa fick 
personlig assistans nar hennes forsta barn foddes och under 
hans forsta ar. Nar de nu van tar barn igen ansoker hon om detta 
aven denna gang. Nar det galler att valja assistent vill Asa Lind 
helst ha nagon ur sitt natverk. Detta trots att hon faktiskt har 
erfarenhet av att det inte alltid fungerar. Nar det brast forra 
gangen fick hon en granne som assistent istallet for sin vaninna. 
Den assistentrelationen avslutades nar barnet fick borja pa da
gis men grannen eller den fore detta assistenten kan nu sagas till
hora familjens natverk pa ett tydligare satt an tidigare. Barnet 
kan komma dit nar de behover barnvakt - nagot som var varde
fullt nar de skull bli foraldrar igen. 
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BEROENDE OCH OBEROENDE 

Nagra begrepp att speciellt Iyfta fram nar det galler hur mannis
kor med funktionsnedsattningar eller kronisk sjukdom tills am
mans med sin familj hanterar funktionsnedsattningar i varda
gen ar beroende och oberoende. Dessa begrepp har vi alla nagot 
slags forgivettagen kunskap om. Alla vet vad beroende och obe
roende ar. Oberoende varderas hogre an beroende och anda ar 
det sa att ingen ar fullstandigt oberoende. Fragan ar om nagon 
ens skulle vilja vara det fullt ut. Men det ar stor skillnad mellan 
beroenden en person klivit in i av fri vilja och beroenden nar 
personen kanner att den saknar valmojlighet. Vad som ar viktigt 
for var sjalvkansla och identitet ar att det finns nagon form av 
omsesidighet i de relationer vi ingar i. 

Vare sig en familj har valt att fa sin vardag med arbete, barn 
och fritid att fungera med stod utifran eller inte kan en upple
velse av beroende uppsta. Beroende ar dessutom tvasidigt. Det 
kan ibland vara svart att vara beroende av nagon, men det kan 
ocksa kannas tungt att vara den som nagon ar beroende ay. Det 
innebar att beroendet kan knyta samman en relation pa ett satt 
som inte ar enbart positivt. Paret kan kanna sig bundna yid var
andra och det har ar nagot som familjer hanterar pa olika satt. 
Det gor sakert saken nagot lattare om bada ar medvetna om och 
har forstaelse for den andres situation. I familjen Engstrom talar 
bada om bundenhet yid skilda tillfallen. Lotta sager att hon 
ibland tycker att det ar jobbigt att hjiilpa Jan, men hon ser det 
aven fran hans sida: 

Det ar ju likadant for Jan. Han kan ju viIja bara fly ifran och 
sen da, kan han inte det, da maste han be mig om hjaIp da, for 
att om vi blir osams da kanske han bara skulle viIja sticka 
ivag ett tag va. Da gar han val in i bastun eller nat. (E: 
mamma, rad 1184-1190) 
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Nar Lotta berattar det har skrattar hon till lite, som for att visa 
pa det antiklimax som uppstar nar nagon egentligen skulle vilja 
satta sig i bilen och lagga mil mellan sig sjalv och den han ar arg 
pa och det som star till buds ar att stanga dorren om sig i bastun. 
Fran hennes horisont ar situationen delvis den samma: "och det 
ar ju likadant for mig, jag hnner ju ibland att det ar ju inte bara 
att sticka ifran och vara borta ett par dagar, men det gar ju lik
som inte nar man har barn heller da." (E: mamma, rad 1206-

1209) Det ar som Lotta patalar inte bara pa grund av en partner 
med funktionsnedsattning som en foralder inte kan lamna allt 
ansvar i en familj nar det kanns tungt. 

En annan aspekt som paverkar upplevelsen av beroende och 
oberoende ar det sociala natverket kring familjen. I familjen Fri
berg valde foraldrarna bort de fa timmar av hjalp Anna-Karin 
var berattigad till. Att Erik skoter det mesta av det praktiska 
arbetet i hemmet och ar den som moter Anna-Karins hjalpbe
hov kan ge en hnsla av hon ar valdigt beroende av honom. Det 
kan aven folja en oro med beroendet. Hur skulle det ga om na
got hande Erik? Anna-Karin har till och med tankt tanken att 
hon skulle kunna bli frantagen sina barn. Men helt utlamnad 
hnner sig inte Anna-Karin. Det finns andra som kan och har 
stallt upp med hjalp och assistans nar det behovts. I det sam
manhanget spelar barnens dagmamma stor roll. Hon bor i nar
heten och fungerar som back-up . 

... vi [harl en jattebra dagmamma, sa niir jag var med Olivia 
sa skulle Erik aka iviig, da kom hon och hjiilpte mig att liigga 
mig och sa diir, for jag kunde inte liigga mig sjiilv. (F: mamma, 
rad 984-987) 

Nar Erik var sjuk och inlagd pa sjukhuset stiillde dagmamman 
ocksa upp. Hon kom och hamtade barnen hemma hos dem, sa 
att Anna-Karin hade lite tid for sig sjalv innan fardtjansten kom 
och det var dags att aka till arbetet. I familjen Fribergs sociala 
natverk finns aven Eriks och Anna-Karins foraldrar. De hjiilper 
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till som barnvakt sa att Anna-Karin och Erik kan gora saker pa 
egen hand och varda sin relation till varandra. Detta kan ses 
som ett satt att betona omsesidigheten i och betydelsen av rela
tionen, nagot som spelar stor roll som motvikt till kanslan av 
beroende. Att ha ett natverk omkring sig som kan stalla upp ar 
viktigt for att ett beroende inte ska overga till en kansla av att 
vara fullstandigt utlamnad om nagot skulle handa partnern. 

Autonomi 
Beroende och oberoende ar inte enda sattet att se pa manskliga 
relationer och funktionsnedsattningar. Karin Barron har bade i 
sin avhandling32 och i artikelform33 skrivit om livet for personer 
med funktionsnedsattningar utifran begreppet autonomi. Ge
nom sin anvandning av autonomibegreppet problematiserar 
hon motsattningen mellan beroende och oberoende. 

autonomy in everyday life for disabled people. Autonmy has, 
in this context, the meaning of exerting influence and having 
control in one's everyday living. It can be understood as an 
alternative kind of independence in the sence of differing 
from the traditional meaning, wich is pursuing various tasks 
without assistance.34 

Enligt Barron betyder det att en person kan vara beroende av hjalp 
eller assistans i sitt dagliga liv men genom att ha kontroll och styra 
over vad och hur den utfors upplever personen autonomi. Auto
nomi kan, enligt Barron, forstas som en form av oberoende. 

I ett familjeperspektiv ar det har viktigt. Jag skulle vilja 
koppla tillbaka till en tidigare diskussionen om foraldraroll och 
foraldrakompetens. I situationer som ar mer praglade av bero
ende kan det vara svarare att uppfylla en forvantad foraldraroll 
aven om foraldern besitter foraldrakompetensen. Att befinna 
sig i en beroendesituation skulle kunna leda till att foraldraska
pet ifragasatts. Familjen Gronkvist ar ett exempel pa hur viktig 
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upplevelsen av autonomi ar. Bada foraldrarna har funktions
nedsattningar och Linda har personlig assistans. Hans berattar 
att assistenterna bara ar till for Linda, inte for honom eller for 
omsorgen om barnen. "Nej, barnen skater vi sjalva ... barnen 
dom ar vara." (G: pappa, rad 1322, 1324) Jag fragar hur det var 
nar barnen var sma. Vi har tidigare beskrivit deras situation som 
nyblivna foraldrar. De ha de assistans fran forsta borjan. "Ja, vi 
hade hjalp da med. Men det ar vi som har tagit hand om ung
arna." (G: pappa, rad 1327-1329) Hans ar mycket bestamd pa 
den punkten, omsorgen om barnen ar foraldrarnas sak att klara 
ay. Han betonar foraldraansvaret tydligt. Det ar naturligtvis sa 
att de ar foraldrar och har ansvaret for sina barn. Men de flesta 
foraldrar gor inte nagra sadana markeringar. Att foraldrar ska
ter om sina barn tas for givet. En betydelse av foriildraskapet ar 
att man i egenskap av foralder blir betraktad som vuxen. Hans 
berattar att han i vissa sammanhang blir sedd som ett barn av 
olika personer. Att betona att man skater barnen utan hjalp ar 
viktigt for att varna om vuxenidentiteten. 

F AMILJELIV OCH FUNKTIONSHINDER 

I detta kapitel har organisationen av vardagslivet och forhand
lingar kring arbetsfordelning i hemmet statt i fokus. Funktions
nedsattning eller kronisk sjukdom ger effekter i vardagen som 
maste hanteras av familjerna. Det ar i huvudsak tre satt som fa
miljerna gor detta pa: genom sitt eget arbete, genom att aktivera 
sitt sociala natverk eller genom att ansoka omlta emot stod av 
samhallets offentliga hjalpapparat. Familjerna skapar kombi
nationer som passar just dem och deras behov. Forhandlingar 
kring arbetsfordelning ror bade foraldrar och barn. Betydelsen 
av personlig assistans har diskuterats samt hur behov av integri
tet inverkar pa hur assistansen anvands. Jag har aven fort ett re
sonemang kring hur begreppen beroende, oberoende och auto
nomi kan kopplas till relationer inom och utom familjen. 
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KAPlTEL 5 

Reflektioner kring 
barn och foraldraskap 

Vi har tidigare konstaterat att foraldrar ar omgivna av budskap, 
bilder, forvantningar och krav forknippade med foraldraskap. 
Pa samma satt finns det bilder och forvantningar kopplade till 
funktionsnedsattning och kronisk sjukdom. Det moderna for
aldraskapet har karaktariserats som\reflexivt. I detta kapitel ska 
vi gar in pa hur foriildrarna i studien reflekterar kring barn och 
kring sig sjalva som foraldrar. 

FORALDRASKAP SOM OMSORGSPRAKTIK 

Funktionsnedsattning diskvalificerar inte nagon fran att ge om
sorg till andra. Att kunna definiera sig sjalv som omsorgsgivare 
har betydelse for sjalvbild och for motivationen att hantera sin 
sjukdom eller funktionsnedsattning. 1 Anna AsklOf berattar att 
nar hon var som samst under sitt senaste stora MS-skov var det 
dottern, Annelie, som fick henne att orka kampa. Anna sager att 
det pa satt och vis var tur att Annelie inte var sa gamma!. 

Hon ar ju valdigt viktig for mig, det kanner jag. Jag ar valdigt 
glad att jag hade henne da nar det har hande nu sist. For jag 
kande att jag maste ju kampa va, han ar bara atta ar. For sa 
har kande jag inte innan, da sa har. Jag kan inte ligga har 
tankte jag. Annelie ar ju bara atta ar. Jag kunde ju heller inte 
bara resa mig ach ga - det kunde jag ju inte. Sa det har varit 
en balansgang, det har det ju varit hela tiden. (A: mamma, 
rad 969-976) 
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Barnet gjorde balansgangen tydligare. Men det var inte bara att 
kampa och resa sig, som hon sager. Det var lite av en ny erfaren
het for Anna, som var van att kampa pa sa lange som mojligt. 
Nu var hon tvingad att samtidigt ta det lugnt, lata kroppen 
hamta sig i sin takt. Aven senare ar dottern en anledning att 
hushalla med resurserna pa ett satt som gor att Anna orkar sa 
mycket som mojligt. 

Det kanns liksom skont, det kan vara lite styrigt och jobbigt 
sa har ibland, sa ar jag anda glad att jag maste sa mycket med 
Annelie, som jag bade vill ocksa. For det far mig liksom, att 
jag vill orka, jag maste orka, pocka pa om hon vill ha upp
marksamhet och vill att vi ska gora det och det. Ibland ar jag 
nog en liten honsmamma pa morgon, men jag vill garna vara 
det ocksa for jag marker att nar hon trivs da trivs jag. (A: 
mamma, parintervju rad 3303-3314) 

Anna forefaller vara den av foraldrarna som har huvudansvaret 
for dottern i vardagen. Det ar pa henne barnet forlitar sig nar det 
galler vad som ska med till skolan och liknande. 

Jag ar sa glad i Annelie nu, eller det ar vi ju bada tva, aven om 
hon ar lite strulig och trotsig ibland sa ar hon sa mysig. Och 
hon gor sitt basta i skolan och hon har sa latt for sig an sa 
lange och det ar sa kul att fa hOra. Det aktiverar mig mycket. 
Det ar sa kul att fa folja henne och 'Mamma har du lagt ner 
den boken? Har du lagt ner nycklarna?' och hon litar pa mig 
till 100% fast hon vet att jag ar [pustj sa har ibland, men det 
ger mig ocksa styrka. (A: mamma, rad 830-838) 

Relationen med dottern ger Anna tillfredsstallelse och staller 
samtidigt vissa krav pa henne som hon kanner att hon faktiskt 
behover. Vi har konstaterat tidigare att familjen AsklOf har 
omforhandlat arbetet i hemmet sen Annas senaste stora MS
skov. De forefaller anda forsoka behalla en traditionell ansvars
uppdelning i faders- och modersroller. Back-Wiklund och Berg-
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sten2 skriver om dagens foraldraskap i svenska smabarnfamil
jer. Arbetet med hem, barn och forsorjning delas upp mellan 
makarna och detta sker oftast utifran en konspecifik uppdel
ning. Detta ser pa ytan ut som ett traditionellt familjeliv med 
manliga och kvinnliga konsroller. Enligt forfattarna ar det dock 
inte hela sanningen. Moderniteten har inverkat pa det traditio
nella familjeprojektet. Konsspecifik arbetsfordelningen ska en
ligt forfattarna inte forvaxlas med ett traditionellt familjeliv. Det 
handlar om val som makarna gor. Dessa val ar paverkade av 
sociala och strukturella faktorer, men det ar anda val som paret 
forhandlat sig fram till. I sin studie anvander Back-Wiklund och 
Bergsten Aaron Antonovskys3 begrepp 'kansla av samman
hang' for att forsta modrars upplevelse av foraldraskapet. I fa
miljer dar modrarna upplever stor kansla av sammanhang fram
star omsesidigheten i parrelationen som en viktig aspekt. Det ar 
inte viktigt att bada makarna gor lika mycket i hemmet utan att 
det de gor varderas som lika betydelsefullt. I dessa familjer har 
foraldrarna gett "jamstalldhet en egen innebord som innebar att 
deras olika funktioner och insatser varderas lika. [ ... ] traditio
nalism pa modernitetens villkor."4 

I familjen Gronkvist beskriver Linda och Hans att de delar pa 
ansvaret for hemmet och gor det mest51 gemensamt. Hans anser 
att det finns omraden dar den ene tar mer ansvar an den andre. 
Enligt Hans tar Linda ett storre ansvar for kontakter utat och 
han sjalv tar ett storre ansvar for hemmets inre. "Hon skoter allt 
utat och jag skoter har hemma. Manga ganger blir det sa, Linda 
aker pa moten till exempel. Och jag stannar hemma och tar 
hand om barnen." (G: pappa, rad 1648-1654) Hans bnner sig 
nojd med det arrangemanget och han kanner att det passar ba
das personligheter och behov. Det ar ofta Hans som hjalper bar
nen med laxorna, vilket forvanade mig lite med tanke pa att han 
berattat om sin dyslexi och sagt att det varit det som stallt till de 
storsta problemen for honom i livet. "Ja, jag tar ganska mycket 
laxlasning ocksa. For de laser for mig da och sa far de traning 
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andit" (G: pappa, rad, 2688-2692) Ibland blir det for mycket 
diskuterande yid laxlasningen och om inte Hans och barnen 
kommer overens sa tar Linda over - och aven tvartom: "Om 
dom aker ihop tar jag over ... vi ar valdigt eniga Linda och jag pa 
sa satt." (G: pappa, rad 2759, 2763) Nar en av foraldrarna blir 
for trott och behover vila tar den andre over. Foraldrarna i fa
miljen Gronkvist delar pa arbetet men det ar inte den kons
typiska uppdelning som kan ses i manga svenska barnfamiljer. 
Hans och Linda har gjort en uppdelning av arbetsuppgifterna 
kring foraldraskap och hem. Det ar inte den traditionella, men 
precis som i Back-Wiklunds och Bergstens studie betonar de 
omsesidigheten. De gor olika saker men bada bidrar till helheten 
och familjeprojektet. 

Planering 
Planering forefaller vara ett av nyckelbegreppen bade nar det 
galler funktionsnedsattning och foraldraskap. Nar det handlar 
om praktiskt och aktivt foraldraskap och planering kan vi titta 
pa familjen Johansson. Mikael ser inte nagra storre problem 
med att vara en pappa som sitter i rullstol. Det han tanker mest 
pa ar om barnen springer ivag nagonstans dar han har svart att 
'rulla'. Men visst tanker han pa att det finns vissa saker som gor 
hans situation lite speciell, aven om det inte ar nagot som direkt 
bekymrar honom. Det mesta gar enligt Mikael att losa med 
battre planering. Ibland kanner han att det ar enklast att part
nern skater vissa saker nar de inte ar i den vardagliga miljo dar 
Mikael vet att det fungerar bra. 

Om jag ar ute pa nat stiille och kommer till nagot skotbord 
dar det ar hogt sa att saga da blir det ju svart och byta blojor 
och sant. Och aven nar man ar borta hos andra manniskor 
och ska byta pa golvet och sant dar och man kanske inte har 
vatten i narheten da far garna Eva gora det istallet for att jag 
ska gora det. (J: pappa, rad 965-970) 
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Planeringen stracker sig aven till att valja miljoer att vistas i. Nar 
Mikael aker ivag ensam med dottern Elin ar det till stallen dar 
han vet att det fungerar praktiskt. Han tror visserligen att det 
skulle losa sig aven i okanda miljoer, men hittills har han haBit 
sig till stallen dar han vet hur det ar eller sa aker de tillsammans, 
han och Eva. 

la-a, det beror val pa eller liksom, man aker val kanske till 
sadana stallen dar man vet att det funkar och sen tror jag att 
man, om man nu aker till nat stalle dar man kanske inte har 
varit forut eller om man ar lite osaker pa om det funkar, sa 
tror jag att det funkar dar med. Det ar nog inga storre pro
blem egentligen sa att det ... (]: pappa, rad 973-978) 

Precis det Mikael berattar finns beskrivet i en bok om och med 
kvinnor med forlamningar. 5 Vissa av kvinnorna beskrev hur de 
helst vistades med sina barn i miljoer de kiinde till val, dar de 
visste vilka farar som kunde hota barnen. K vinnorna kunde da 
forutse och hantera riskerna i miljon. Nar de skulle till okiinda 
miljoer eller miljoer dar de inte kande att de kunde ta for givet 
att de skulle kunna skydda sina barn om de skulle springa ivag 
tog de med sig en annan vuxen. 

Att skydda barnet och att scUta granser 
En av de aspekter som gor foraldraskap med funktionshinder 
speciellt ar att det kan vara fysiskt svart att ingripa i vissa situa
tioner. Detta framkom aven i Wates studie." Det kan handla om 
att behova hindra barnet fran att springa ivag eller att vilja gripa 
tag i barnet for att konkret hindra det fran att gora nagot. 

Lotta berattar om en episod som utspelade sig nar det aldre 
barnet var ungefar sex ar. 
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Du vet dom retas ju ungar i den dar aldern, han var ju sex ar, 
det ar ju jobbig alder for barn ocksa va. Dom har ju sina ald
rar ... Martin han retades sa, och du vet, bara det har att [han] 
staller sig i vagen i dorren och J an inte kommer fram. Han har 
liksom ingen chans pa nagot vis, lilla Martin da kan pa nagot 
satt ja, styra och stall a och halla emot da med sin !ilia styrka 
och Jan har ju inte mycket att satta emot. (E: mamma, rad 
1662-1672) 

Vad som sen hande var att pappan blev sa arg att han slangde en 
sak efter sonen. Mamman si::ikte hjalp efter den har handelsen. 
De hade lange misstankt att nagot var fel i kroppen hos Jan ef

tersom han var sa fi::irandrad, normalt sett ar han 'lugnet sjalv.' 
(E: mamma, rad 1659) Det visa de sig att han hade ett fel pa ski::ild
ki::irteln. For oss i det har sammanhanget ar det intressanta att bar
net testa de sin granser pa det har sattet gentemot pappan. Det har 
ar nagot som fi::irekommer i alIa familjer, men som far andra konse
kvenser i familjer med funktionshindrade fi::iriildrar. Lotta reflekte

rar vi dare kring hur man hanterar en sadan situation: 

Mm, ja, jo sa det ar mycket sana dar situationer, just sa dar 
att barnen kanner att de har lite, nastan lite, ja att de kan en 
massa saker da. Det galler att han verkligen har ett, ja pondus 
ell er vad man ska saga. Han vagar, eller vagar, men att han, 
han far ju vara stark pa det sattet - och annars tar man val tag 
i sin a barn. Nu ar det bra och sa, men han har ju inte den 
chansen riktigt, ell er han kan ju inte ens ta tag i dom, utan det 
blir liksom bara. Det ar ju sana dar ganger det kan vara lite 
svart, och sen da kan det ju bli ibland att, att jag far hoppa in 
va. Fast jag tycker att det borde de kunna losa sjalva. Fast det 
gar inte va, bara for att man maste ta tag. [paus] Det ar inte sa 
latt att veta. (E: mamma, rad 1701-1716) 

Det ar inte sa latt att veta hur man ska bete sig, varken som fi::iral
der med funktionshinder eller som partner - sa tolkar jag Lotta. 
Det gall er att vara stark och visa sin styrka utan att kunna ta tag 
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i barnet. "Pondus" kallar Lotta det. Nar det inte gar ar det 
ibland nodvandigt att partnern eller nagon annan vuxen griper 
in. Det kan lika garna vara en personlig assistans eller nagon an
nan. Nar det galler relationen mellan brukare och personliga 
assistenter kan barnuppfostran vara en potentiell kalla till kon
flikt. Det ar inte bra om foraldraauktoriteten undergravs av att 
en assistent agerar utifran en asikt om hur barn ska uppfostras 
som avviker fran foralderns. Detta ar nagot som brukare och 
assistent kan behova diskutera innan en konflikt uppstar. Hur 
foraldern ska hantera relationen mellan barn och foraldrars per
sonliga assistenter eller hemtjanstpersonal ar en viktig fraga. 
Den kommer upp i vissa av intervjuerna i Glad i barn.? Aven i 
Smabarnsforaldrar med rorelsehinder8 beskrivs det som bety
delsefullt att foraldrarna tanker over hur man vill att relationen 
mellan barn och personliga assistenter ska fungera. 

Nar det galler att satta granser och hantera barnet finns olika 
strategier. Dessa varierar bade mellan och inom familjer. I famil
jen Gronkvist har foraldrarna olika satt att hantera sitt yngsta 
barn. Albin har en lattare CP-skada och som det verkar vissa 
koncentrationssvarigheter. Nar pappa Hans verkligen vill att 
Albin ska lyssna tar han tag i honom. Mamman, Linda, har ett 
helt annat satt att hantera Albin. Nar Hans berattar om detta 
framgar det att det inte ar pa grund av hennes funktionsnedsatt
ning och praktiska svarigheter att ta tag i barnet som hon har en 
annan strategi for att barnet ska lyssna. Hans sager, " ... men det 
ar ju hennes satt och sa dar." (G: pappa, rad 887) Det later mer 
som om Hans ser hennes satt att hantera barnet som resultat av 
hennes manniskosyn eller som en medveten pedagogik. 

Ibland gor barn saker som den vuxne inte vill att det gor och 
det kan uppsta en maktkamp mellan barn och vuxen. Ett satt att 
hantera en situation som skulle kunna leda till maktkamp ar att 
omdefiniera situationen. Det yngsta barnet i familjen Gronkvist 
tar ibland mammans arbetsstol. Det ar en handelse som jag an
ser kan tjana som exempel pa en situation vilken skulle kunna 
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leda till en maktkamp. Det beror helt pa hur situationen definie
ras. "Albin" berattar Linda och skrattar "kan ta den har arbets
stolen for mig sa jag. 'Mamma kom ga nu' ?? Jag gar ju lite, gor 
jag, inte sa bra. Han vill trana [mig]." (G: mamma, rad 1046-

1048) Nar Linda tar detta som ett skamt eller en lek fran barnets 
sida undviker hon att det ska leda till en maktkamp eller kon
flikt. Hon berattar om det som en skojig episod nar hennes son 
ville trana henne. 

Ett liknande exempel beskriver Anna-Karin. Hennes yngsta 
barn kan ibland ta tag i rullstolen och kora henne dit barnet vill 
i huset. Anledningarna kan vara att barnet vill anvanda Anna
Karin som stege for att na nagonting pa en hylla eller att barnet 
vill att mamma ska lasa en bok for henne. Anna-Karin sager 
detta kan vara jobbigt ibland. Samtidigt skrattar hon at hur bar
net gor och later det vara en lek. Nu nar barnen ar sma kanner 
Anna-Karin att hon har kontrall over situationen. Men hon kan 
kanna en viss ora over hur det kommer att bli nar de kommer in 
i tonaren. Anna-Karin har sjalv beskrivit sig som "obstinat" (F: 
mamma, rad 2006) - framfor allt under sin ungdomstid. Jag tol
kar henne som att det ar naturligt och hor livet till att vara lite 
obstinat i samband med vuxenblivandet. Anna-Karin berattar 
att hon ar lite orolig for att hennes funktionshinder gor henne 
mer sarbar nar det ar dags for barnen att revolter a och bryta sig 
loss fran foraldrarna. "Sen kan dom ju utnyttja det... Ja, att man 
inte tar sig nagonstans kanske. Nar de kommer in i puberteten, 
kanske snor bakhjulen och sa sitter man dar, hej och ha." (F: 
mamma, rad 1999-2003) Det ar ingenting som Anna-Karin hart 
talas om, men en viss ora kanner hon anda infor barnens tonarstid. 

I familjen Hansson kampar Vivianne och Jessica mat varan
dra ibland, som i manga familjer med tonarsbarn. Vivianne ser 
det lite som sin skyldighet som mamma att satta upp motstand 
nar hennes dotter vill tanja pa granserna. 
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Nu ar det naturligtvis inte ett dugg ovanligt att mammor bra
kar med sina tonarsdottrar, det har de val gjort i alla tider [ ... ] 
Jag skulle kunna undvika en del upptradanden, genom att 
bete mig pa ett annat vis an jag gor, men da tycker jag att det 
ar lite min skyldighet som morsa att, att pa nagot vis and a 
vara mamma dar, eller nu ar jag den vuxna, jag ar den som 
begriper bast. (H: mamma, natverksintervju, rad 296-303) 

Vivianne kan tanka sig att hennes sjukdom har en viss inverkan 
pa de konflikter de har. lnte bara for att Jessica ibland reagerar 
pa saker som Vivianne har fatt svarare for att gora. Det handlar 
ocksa om att Jessica har en stark vilja och personlighet, nagot 
som hon enligt Vivianne arvt bade av sin mor och sin far. Vivi
anne tror att sjukdomen inverkar pa hur konflikterna med dot
tern gestaltar sig genom att hon sjalv inte upplever sig ha samma 

inre styrka som hon hade tidigare. 

Nar hon ar riktigt otrevlig, det ar hon bara mot mig. Och det 
ar ju klart, det blir ju sa, med mig vet hon ju precis vart gran
serna gar och da tror jag att hon upplever att den har gransen 
kan man passera utan att det hander nagonting anda, och det 
skulle det inte gjort aven om jag varit gaende och sraendes sa 
skulle jag nog inte rort henne liksom sa anda. (H: mamma, 
natverksintervju, rad 255-261) 

Vivianne sager att hon inte skulIe ha "tagit tag" i henne i alIa 

fall. Det ar inte sa hon ser pa barnuppfostran, sa det skulIe hon 
inte ha gjort iiven om hon hade kunnat. Men Vivianne tror att 
Jessica ha de lagt mer band pa sina utbrott om hon sjalv varit 
starkare. 

Nej jag tror, hon skulle kanske inte vagat ta ut svangarna fullt 
sa mycket som hon gor nu for att, jag hade varit, for jag hade 
varit i mig sjalv starkare an jag ar nu tror jag. Jag tror det, for 
sa kommer jag ihag mig sjalv, men det kan vara att man blivit 
aldre ocksa, men jag minns sjalv som en person som inte garna 
nagon satte sig pa. (H: mamma, natverksintervju, rad 268-274) 
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Efter konflikter dar Jessica har varit otrevlig mot henne ber hon 
alltid om ursakt och det ar Vivianne glad for. Det ar ingenting 
som hon har tvingat henne att gora utan hon gor det sjalv for att 
hon angrar sig. " ... och det ar ju valdigt bra alltsa. Jag skulle 
tycka att det var trakigt om hon var sa hard att hon inte brydde 
sig." (H: mamma, natverksintervju, rad 308-310) Vivianne ber 
ocksa Jessica om forlatelse nar hon har varit orattvis. 

Och det tycker jag ar lite viktigt med att vara morsa att man 
inte bara ar den som vet bast och bestammer utan att man 
kan ge och ta for det ar ju andii roligt om man kan fortsatta 
att ha en bra kontakt med dem nar de ar vuxna. (H: mamma, 
natverksintervju, rad 313-317) 

Det ar nagot som lyser igenom manga ganger i samtalen med 
Vivianne att man maste ha respekt for sina barn och lita pa demo 

Det ar klart att manniskosyn och hur man ar som foralder 
hanger nara samman. I nastan alla familjer kommer {orr eller 
senare barnet att bli lika starkt eller starkare an sin foralder. 
Oftast ar barnet da aldre an i de har fallen. Kanske ar det lattare 
att hantera att barnet vaxer om foraldern i fysisk styrka om for
aldern har en manniskosyn som innebar att man respekterar 
och litar pa sitt barn. 

Yid och foraldraskap 
Att ge av sin tid kan ses som en form av omsorg. For manga for
aldrar idag ar tid en bristvara. Det galler for de allra fiesta att 
hinna med bade arbete och hem. 9 Barnen har kanske fritids
aktiviteter som ska passas in med familjens ovriga schema. 50-
ciala band och relation er ses oftast som en tillgang men kan ib
land aven upplevas som krav om tiden ar knapp. For flera av 
vara familjer ar tiden en mycket viktig aspekt i tillvaron. En 
funktionsnedsattning gor att saker ofta tar extra tid och kraft. lO 

Flera foraldrar har hel eller ha Iv fortidspension och arbetar dar-
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for deltid eller inte aIls. De tillbringar mer tid i hem met och dar
med ocksa med sina barn. Vivianne Hansson berattar om hur 
hennes tilltagande funktionsnedsattning inneburit att hon fiitt mer 
tid for sin dotter an hon skulle haft om hon varit fullt frisk och ar
betsfor. Speciellt under en period nar dottern, Jessica, gick i en 
klass med problem var Vivianne en av dem som hade tid och moj
lighet att stalla upp i klassen och vara med i skolan om dagarna. 

Sa det ar klart, da var det ju positivt liksom och det kan jag se 
som, den tiden jag har haft for Jessica, skulle jag inte haft om 
jag hade arbetat. Om man nu ska se nagonting positivt i en 
san har [situation], for som ensamstiiende heltidsarbetande 
morsa hade det ju varit minima It med tid alltsa over egentli
gen. (H: mamma, rad 2714-2720) 

Om man nu ska se nagonting positivt, sager Vivianne. Det ar 
inte en for del som pa nagot satt vager upp de nackdelar som 
finns med att vara MS-sjuk och ha bestaende funktionsnedsatt
ning pa grund av sjukdomen. Men nar nu sjukdomen finns dar 
och inte kan paverkas - i det laget ar anda tidsaspekten nagon
ting positivt. Nar dottern har behovt henne har hon haft tid for 
henne. Att Vivianne ar ensamstaende och bara har ett barn ar 
aven det betydelsefullt i sammanhanget. Dels for att det inte har 
funnits nagon mer i familjen som dottern behovt konkurrera 
med om mammans tid. Dels for att det heller inte funnits nagon 
som Vivianne i vardagen kunnat dela uppgifter med. Speciellt 
under en period funderade Vivianne over hur hon skulle ha kla
rat av alla kontakter med dotterns skola om hon hade haft ett 
arbete och varit frisk. " ... for det finns inte manga arbetsplatser 
som gar med pa att man ar ledig bade nu och da for att springa 
pa moten och sammantraden ... " (H: mamma, rad 2688-2690) 

Aven i familjen Johansson upplever foraldrarna att de har en 
fordel av att kunna laborera friare an manga andra familjer nar 
det galler tiden. For att ha mojlighet att skota om sin kropp gick 
Mikael over till att arbeta halvtid. Detta har fatt positiva effek-
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ter for hela familjen. Eva kunde ta hela barnledigheten med de
ras forsta barn och i och med Mikaels halvtidsarbete har anda 
de haft mycket tid tillsammans med Elin bada tva. Tiden ar lik
val nagot som Mikael inte tycker racker till. 

Jo och aven om man sjalv tycker att tiden inte alls racker till 
sa har ju vi mycket, mycket battre an vad manga andra har sa 
att ... brukar tank a pa det hur andra egentligen har det nar det 
ar sa daligt, nar en annan tycker man har daligt med tid men 
egentligen har man ratt sa mycket tid da. [ ... ] Nej men det ar 
liksom man tycker att det ar, att veckorna gar fort, man 
tycker att, nar man kommer hem pa kvallar och sant dar sa 
har man inte sa mycket tid och leka och greja och sa dar. Och 
jag lidrottar] och sa dar sa att da tycker man att det tar 
mycket tid, sen blir det inte sa mycket over. (J: pappa, rad 
743-748, 750-755) 

Detta ar enligt Back-Wiklund och Bergstens studie ett vanligt 
manligt resonemang. Man kanner i hogre utstrackning an kvin
nor en press att hinna med att utova egna intressen.ll 

Det ar flera foraldrar med funktionshinder och aven deras 
partners som tar upp den extra tid de har i hemmet tillsammans 
med barnen som nagot positivt. Tiden kan anvandas pa flera 
satt. Hans Gronkvist berattar att en positiv aspekt ar att de har 

tid att prata med varandra. "Vi pratar om allt. Allt gar att prata 
om och allt kan dom komma och prata med mig om och Linda." 
(G: pappa, rad 965-970) Att prata om allt ar inte bara en fraga 
om tid utan aven ett forhiillningssatt gentemot barnen. Det ar ett 
ideal, en bild av den goda familjen, som Linda och Hans forso

ker leva upp till. "Vi har inga hemligheter oss emellan." (G: 
pappa, rad 99-101) 

Tid innebar for Hans ocksa att han kan gora sma overrask
ningar till barnen. Ett exempel iir nar han gjorde ett overdrag till 

dotterns raknebok sa att den sag ut som en Kitty-bok. Dottern 
tyckte det var roligt och det tyckte han ocksa. "Jag tycker det 
bara ar kul att gora det ibland. Gora mina sma hyss ibland. For 
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man har inget annat att gora ibland." (G: pappa, rad 1220-1225) 

Hans ser det som en fordel for dem alla att han har tid for bar
nen. "Det har jag ju, mycket tid for dom. Det tycker jag ar en for
del. For det ar, jag tycker det ar viktigt." (G: pappa, rad 1234-1237) 

Tid ar en viktig aspekt i forestallningar om barn och forald
raskap. Speciellt i den ena av Halldens tva nyckelsymboler, bar
net som varande eller barnet som projekt, spelar tiden en viktig 
roll. I barnet som varande finns, enligt Hallden, en bakomlig
gande forestallning att foraldrarnas tid ar barnets rattighet. 
"Att ge barnet tid innebar att finnas till hands och utgora en re
surs for barnet." 12 Hallden lyfter fram att aven om det ar ett ge
mensamt synsatt hos mammor och pappor ar det ofta aven sa att 
bada ser kvinnan som den som ska finnas till hands for barnet.13 

Aven i Back-Wiklunds och Bergstens studie framstar detta 
med att finnas till hands som en ambition just for modrarna. 
Detta ar en ambition och ett ideal som samtidigt ar en stressfak
tor. "Barnets trygghet ar formodligen en av de starkaste driv
krafterna bakom detta kvinnoideal." 14 Hans uttalande ovan ty
der pa att det kanske inte bara handlar om ett kvinnoideal. Jag 
vill fortsatta att koppla Hans vilja att finnas till hands till de 
ideal som Back-Wiklund och Bergsten beskriver. Att finnas till 
hands och att vara narvarande har stark koppling till ett av de 
tydligaste och mest framhallna idealen for foraldrars forhal
lande till sina barn; idealet att 'se' barnet. Detta ar en idealbild 
som kan orsaka daligt samvete hos foraldrar, speciellt modrar. 
Det spader aven pa en ambivalens som manga modrar i Back
Wiklunds och Bergstens studie kande kring prioriteringar av 
yrkesarbete ell er hemarbete. I den har studien har foraldrar med 
funktionsnedsattningar som arbetar deltid eller har hel fortids
pension storre mojligheter an de fiesta andra att leva upp till det 
foraldraidealet. 

Tid tillsammans med barnen behover inte nodvandigtvis 
kretsa kring barnens egna akriviteter utan kan lika garna handla 
om familjens vardagsliv. Barnen kan fa vara med och del a famil-
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jens arbete i hemmet. Hans Gronkvist sager att han tillbringar 
mycket tid med sina barn och att han tror att det ar bra. "Ja, jag 
tycker det ar skont, att ha ungarna med och jag tror ocksa dom 
gillar att vara med." (G: pappa, natverksintervju, rad 1021-

1023) Att ha tid tillsammans och gora saker tillsammans ar ett 
satt att knyta samman familjen. Det finns aven baksidor av att 
barnen maste hjalpa till i hushallet och det ska vi komma in pa 
nu. Barn hjalper till med hushallsarbete i manga familjer obero
ende av om foriildrarna har nagon form av funktionsnedsatt
ning eller inte. Daremot kan fragan om barnens arbete komma att 
fa speciella laddningar nar det ar funktionshinder med i bilden. 

FORALDRARS KOMPENSATORISKA STRATEGIER 

Att utfora visst arbete i hemmet kan ses som nagot bra for bar
nen. De lar sig sjalvstandighet, nagot som beskrivs som en posi
tiv aspekt av att vara barn i familjer med foraldrar med funk
tionsnedsattningar i en tidigare studie. 15 Men att bra sig att 
klara sig sjalv ar inte den huvudsakliga anledningen till att bar
nen far delta aktivt i hushallsarbetet i familjen Gronkvist. Mest 
handlar det om att Hans egen kropp allt mer har satt granser for 
honom. 

For det har ju blivit undan for undan, nar jag var tvungen att 
satta mig i rullstol da har inte jag [ ... ] da klarar inte jag av att 
hall a pa som jag gjorde forut. Men jag gor val en hel del nu 
med men, men dom har ju fatt ta over lite mer det har dom ju 
fatt. (G: pappa, natverk,. rad 1049-1056) 

Hans forsaker betona det positiva i situationen. Trots att han 
har bnt sig tvingad att lata barnen gora mer i hushallet vill han 
se det som att han framforallt ger barnen mojlighet att bra sig ta 
ansvar. Hans forsamring far pa sa vis en mening. Baksidan med 
barnens arbete, att det kan bli for tungt for dem, hanterar han 
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genom att forsoka gora saker for dem tillbaka. Vi kan kalla det 
for en kompensatorisk strategi. 

Och jag, jag gor mycket anda, sa jag tar hand om och plockar 
upp i rummen, jag vet jag skiimmer bort dom men jag tycker jag 
kan gora det at dom [ ... ] andra barn har jag hort, dom plockar 
ju bart pa sina rum och jobbar som sjutton med det men det 
KAN jag gora. (G: pappa, natverksintervju, rad 1100-1110) 

Det ar viktigt for Hans att det blir balans i barnens tillvaro. Ar
bete och ansvar maste balanseras mot nagot annat. Hans talar i 
det sammanhanget om att skiimma bort barnen. Handlar det 
bara om barnen eller handlar aven om hans sjalvbild som for
alder? Eftersom Hans inte kan ge dem den service med matlag
ning och annat som manga andra barn far vill han kiinna att han 
kan ge sina barn nagot annat. Nar forhandlingarna mellan barn 
och foraldrar i familjen Gronkvist ar klara blir resultatet att 
barnen kanske inte gor mer an i andra familjer utan att de gor 
andra saker. 

Ar kompensatoriska strategier nagot unikt for familjerna i 
den har studien eller forekommer det i alla familjer? Viljan att 
vara en god foralder, som ser till barnens behov, ser jag som 
grunden till kompensatoriska strategier. Det handlar om for
alderns upplevelse av att det finns ett glapp mellan de ideal 
denne villleva upp till och den realitet man lever i. Begreppet 
kompensation anvands inte direkt i Back-Wiklund och Berg
stens studie16 om det moderna foraldraskapet. De skriver dare
mot om tva begrepp som jag anser tillhor sammanhanget. Det 
forstnamnda ar organisering. Det andra ar daligt samvete. For
fattarna skriver om modrars daliga samvete nar dessa upplever 
att de inte kan finnas till for alla. Kvinnor organiserar sitt hem
arbete enligt tva principer: "det ska ga runt" och "det ar min 
sak". 17 Modrar kan kiinna att de behover kompensera barnet 
om de sjalva varit franvarande. De gor det genom att vara mer 
med barnet nar de val ar tillsammans. Detta ar det tydligaste 
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exemplet pa hur det talas om kompensation nar det galler for
aldrars forhallande till sina barn. 

Hallden har skrivit om foraldrars forestallningar om barn. I 
hennes studie beskrev ungefar half ten av modrarna och nagra fa 
av faderna att de hade daligt samvete for sina barn. Det hand
lade om att de inte hade tillrackligt med tid for att se till barnens 
behov av att bli sedda. Aven har hanger daligt samvete ihop med 
foraldrarnas ambitionen om att alltid finnas till for sina barn. 
Att det ar fier mammor an pappor som upplever daligt samvete 
forklaras i termer av emotionell arbetsfordelning. 18 

Kompensation innebar sa att saga att lappa och laga dar for
aldern anser att vardagens organisering brister utifran sin egen 
ambitionsniva. Ambitionsnivan ar i sig beroende av ideal, myter 
och budskap kring foraldrarollen. Som jag ser det hanger kom
pensation och daligt samvete delvis ihop. 

Ibland medfor vardagslivet med funktionsnedsattning nega
tiva konsekvenser for barnen i familjen. Detta kan hos forald
rarna leda till en onskan om att vilja kompensera barnet. Som de 
fiesta andra foraldrar har aven foraldrar har i studien ibland 
daligt samvete for saker de inte gor tillsammans med sin a barn. 
Det ar manga av foraldrarna i studien som tillbringar mycket tid 
med sina barn och gor valdigt mycket tillsammans med barnen. 
Funktionsnedsattningen innebar sallan ett hinder for att gora 
saker tillsammans. Daremot verkar det stalla problematiken i 
ett sarskilt ljus. Troligen inverkar forestallningen om funktions
nedsattning som universalforklaring till detta. 

Foraldrarna kanner i vissa fall att barnet fatt ga igenom pe
rioder som varit speciellt jobbiga. Barnet kan ha fatt uppleva 
ora for foraldern och situationer som det inte kunnat hantera 
eller forsta. Vi ska titta pa ett exempel fran familjen Engstrom. 
Oftast tanker Lotta positivt kring barnen, att de har det bra, 
men ibland nar hon funderar over perioder som har varit ovan
ligt kampiga kan hon kanna daligt samvete. Ett sad ant tillfalle 
var nar Jan hade opererats och efter det blev forsamrad. Jan 
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sjalv madde mycket daligt och Lotta kande att livet som de tankt 
sig det blev avbrutet och framtiden var oviss. De hade da annu 
inte kommit pa att soka assistans. De visste heller inte om de 
skulle kunna skaffa nagot syskon till Martin, nagot som de tidi
gare hade planerat. 

... sa det usch, det var en jattejobbig host, alltsa fy. Ja, Martin 
han, det vet vi ju inte, han har kanske fatt lite, det har inte varit 
sa latt heller liksom. Det ar hela tiden nagon annan som, det ar 
ju svart att vara, ja det ar nastan som nar man har nagot syskon 
det ar fel pa, den andre far ju pa nagot vis, ja man kanner, man 
har daligt samvete tycker jag ibland mot barnen sa dar overhu
vudtaget da att. Om de hela tiden far vanta, 'nej men nu maste 
pappa ha hjalp' och sa dar. Jag ar oftast sjalv pa kvallarna, sa 
det kan bli ganska mycket da. (E: mamma, rad 1556-1566) 

Lotta tror att sadana har jobbiga perioder kan ha Jamnat spar i 
hennes aldste son. I citatet ovan pekar hon pa att rollerna i fa
miljen ibland kan ses pa annat satt an de sedvanliga barn- och 
foraldrarollerna. Pappan blir i exemplet som ett syskon till sitt 
barn, mamman maste finnas till hands for att hjalpa inte bara 
sitt barn utan aven sin man. I den situationen upplever mamman 
att hon inte kan saga nej till barnet eftersom hon ger av sin tid 
och uppmarksamhet till pappan pa bekostnad av barnet. Vissa 
saker ar for pappan fysiskt svart att gora och foraldrarna har 
darmed svart att dela pa alia praktiska uppgifter vilka ar for
knippade med foraldrarollen. En del i det hela ar naturligtvis 
ocksa vilka forvantningar Lotta sjalv har kring vad som ingar i 
mammarollen. I Halldens delstudie av storstadsforaldrar defi
nierade mammor i mycket hogre grad an pappor "Allgivaren" 
som den ideal a forestallningen om den go de foraldern. Den 
goda foraldern finns alltid till hands for sitt barn och dess be
hOV. 19 Det kan med andra ord finnas konsspecifika forvant
ningar kring foriildrarollen som kan ta sig uttryck i daligt sam
vete. Lotta upplever att det ar hon som har ansvaret bade for att 
mota barnens behov och for att hjalpa Jan. Samtidigt verkar 
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hon inte riktigt lita pa att det verkligen ar barnens behov hon 
tillfredsstaller. 

Det gar i ett och de kan bli ganska kravande och tycka 'jamen 
du maste ligga hos mig' som de kanske inte alls bryr sig [om] 
egentligen men det vill dom ju absolut da bara for att jag inte 
har tid. (E: mamma, rad 1566-1570) 

Lotta oppnar aven for att barnen reagerar pa hennes egen stress, 
laser av hennes kanslor och svarighet att saga nej men hon vagar 
samtidigt inte saga ifriin att hon inte har tid att ligga hos sina 
barn. Jag skulle vilja se Lottas svarighet att saga nej till barnen som 
ett slags kompensatorisk strategi, framforallt nar det galler det 
aldre barnet, som Lotta bedomer har fatt sta tillbaka under vissa 
perioder. Lotta berattar om hur hon ibland later honom fa hjalp 
som han egentligen inte behover. Hon sager inte rakt ut att hon 
alltid hjalper honom med det han ber om, men hon sager att nar 
inte hon ar hemma sa maste han ju, da far han lov att klara sig sjalv. 

Lotta forefaller lite ambivalent kring vilken betydelse hon 
ska tillskriva funktionsnedsattningen. Hon sager samtidigt att 
den aldre sonens storre behov av hjalp och omsorg inte behover 
ha att gora med familjesituationen och pappans funktionshin
der. "Men det ar val att det ar ju sa mycket med humor ocksa pa 
barnen." (E: mamma, rad 1297-1298) Familjen har tva barn och 
det ar latt for henne att se att barnen ar olika, det ar storebror 
som garna vill ha hjalp, det yngre barnet ar mera "jag kan sjalv." 
(E: mamma, rad 1318) Lotta tanker att det kan handla lika 
mycket om barnens olika personlighet som det handlar om att 
vissa perioder varit tunga och har satt spar i det aldre barnet. 

Andra foraldrar ger ytterligare exempel pa hur de forsoker 
kompensera sina barn pa olika satt for vad de beskriver som 
negativa aspekter av att leva med funktionsnedsattningar eller 
kronisk sjukdom i familjen. Vivianne berattar om hur hon har 
varit med pa simskolor, ridskolor och i vanliga skolan troligen 
mer an andra foraldrar just for att hon har haft mer tid an de 
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fiesta andra. Trots det berattar han i nasta andetag om hur han 
ibland forsokt kampensera Jessica for de begransningar sam 
gjart att de inte kunnat gora vissa saker tillsammans. 

Ja, jag har nog skamt bort henne lite, det har jag gjort alltsa. 
Det kan jag viiI kanna att det kanske inte iir sa bra. Fast jag 
kan forsta varfor om det da liksom under aren har funnits 
begriinsningar for mig, att inte kunna gora saker med henne. 
(H: mamma, rad 3308-3312) 

Vivianne talar om att skiimma bart sitt barn. Samtidigt sam han 
tycker att han till viss del har gjart det sa forstar han varfor han 
gjort det. Det handlar om begrasningar sam foljt pa hennes sjuk
dam som han kant att Jessica skulle kampenseras for. Resulta
tet, enligt Vivianne, iir att Jessica bade fatt gora saker och fatt 
saker sam han kanske inte annars skulle ha. En av Viviannes 
kampensatoriska strategier ar att liigga storre delen av sina in
kamster pa sin datter. Det ar ett medvetet val han har gjart ach 
hon satsar pengar pa att dattern ska fa ha en hast, nagat sam har 
betytt mycket for datterns valbefinnande. Att Vivianne liigger 
pengar pa dattern beror inte pa att han har god ekanami. Bris
ten pa pengar ar det sam Vivianne ser sam en av de absalut 
storsta svarigheten med att ha ett funktianshinder. Vivianne kan 
kompensera sin datter pa det vis hon gor beraende pa att han 
har dragit ner pa utgifter for sig sjalv. 

Jag gor inte sa mycket saker egentligen sjalv som jag skulle ha 
gjort om jag hade varit frisk. Jag gar inte sa afta pa bio och 
gar inte ut och iiter ach har inte sa start sacialt liv sa diir som 
kastar. (H: mamma, rad 3337-3341) 

De kampensatariska strategier sam beskrivs av nagra foraldrar 
i studien ar att forsoka gora barnen tjanster for att de hjalpt till 
med annat, att ge barnen mer av sin tid, att lagga pengar pa bar
nen ach deras aktiviteter och att forsoka att inte saga nej. Aven 
i Wates studie beskrev nagra av foraldrarna att de forsokt kom-
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pensera for sin a funktionsnedsattningar genom att ga ut med 
sina barn sa mycket som mojligt eller att forsoka se till att bar
nen inte saknade nagra aktiviteter som deras jamnariga kamra
ter hade tillgang till. Ett annat satt att kompensera var att ge 
barnen mycket uppmarksamhet hemma. Att forsoka kompen
sera var framforallt nagot som foraldrarna i Wates studie gjorde 
med forsta barn et. 20 

Att kompensera lagom mycket 
Manga foraldrar berattar om saker som kan betraktas som for
delar med att vaxa upp med en funktionshindrad foralder. De 
flesta papekar dock i olika ordalag att "det ar bade och". For
aldrarna vill givetvis gora det basta for sina barn och att forsoka 
kompensera for eventuella negativa aspekter av funktionshin
der ar naturligt. Att ha mycket tid for sitt barn ar nagot som vi 
alIa tanker ar av godo. Vivianne Hansson reflekterar over att 
aven nagot sa sjalvklart gOet kan ha en baksida. "Ja, hon ar ju 
van yid den absoluta uppmarksamheten." (H: mamma, rad 
3242) Det tror Vivianne kan stalla till vissa bekymmer for dot
tern Jessica i framtiden. 

Det ar sa sjalvklart for henne att hon far ta det utrymmet och 
den tiden i anspriik, som hon tar. Och det var hon ju ratt en
sam om aven nar hon var mindre, att var det nagon som var 
med i simskolan - sa var det jag, var det nagon som var med 
pa ridskolan sa var det jag. Det var inte sa himla manga mer 
foraldrar, det ar klart de kunde ju inte. (H: mamma, rad 
3251-3258) 

Vivianne tanker att det kan bli problem om inte dottern inser att 
andra manniskor varken har den tiden eller det intresset for 
henne som hennes mamma alltid har haft. Jessica behovde inte 
dela sin mamma vare sig med andra syskon eller jobb. 
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Och det kan jag val kanna att det har ju inte enbart varit po
sitivt for Jessica kanske, for hon ar van att jag fixar saker at 
henne, att hon behover inte ... inte sjalv, och det, nu ar hon sa 
pass stor att idag ska hon gora det sjalv aven om jag har tid. 
(H: mamma, rad 3263-3268) 

Vivianne tanker pa det har ibland och forsoker att saga nej, for 
Jessica behover lara sig att gora saker sjalv. Det ar en del av att 
vaxa upp och som Vivianne tycker ar viktig. Man kan kalla det 
for en slags sjalvstandighetstraning fran Viviannes sida. Det ar 

rimligt, tycker Vivianne, att hon gor vissa tjanster at Jessica nar 
Jessica hjalper Vivianne med saker i hemmet. Exempelvis skoter 
Jessica det mesta av stadningen. Det blir en avvagning for Vivi
anne mellan att inte gora saker at Jessica eftersom hon bar lara 
sig att klara det pa egen hand och att kompensera och ge tillbaka 
for det som Jessica hjalper henne med. Vivianne forsaker saga nej 
ibland, men det kompensatoriska beteendet vager oftast over. 

Ibland sager jag att det kan du gora sjalv, men manga ganger 
gor jag det valliksom, egentligen utan att tanka da, fast om 
jag tanker till lite sa tanker jag att jag gor henne egentligen 
inte en tjanst, for hon maste lara sig att fixa sitt liv sjalv aven 
om jag har tid. (H: mamma, rad 3279-3284) 

Att Vivianne och Jessica byter tjanster har for dem blivit en av 
vardagslivets rutiner. 

ATT KOMMUNICERA KRING 

SKADA OCH SJUKDOM 

I Wates studie framkom att det kan vara mycket svart for forald
rar att tal a med sina barn om funktionsnedsattningar och kro
nisk sjukdom. "Discussing illness and disability with children 
can take even the most open of parents into areas where they feel 
uncomfortable."21 Att det kan vara svart att prata med sina 
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barn om sjukdom eller skada och dess effekter betyder inte att 
foraldrarna inte gor det. Strategierna varierar dock, precis som i 
den har studien. I Wates studie forekom bade att foraldrar und
vek att tala om det och att de var mycket tydliga med vad sjuk
dom eller skada innebar i nuet och aven vad det kunde led a till i 
framtiden. En strategi som jag inte sag nagot exempel pa i denna 
studie men som forekom hos Wates var att far- eller morforald
rar22 fick lasa barnbocker for barnen kring den sjukdom eller 
skada som foriildern hade. Ett annat satt var att anvanda profes
sionella inom varden som berattade for barnen vad mammans 
ell er pappans sjukdom eller skada kunde innebara. 

Manga foraldrar i den har studien talar om sina barns natur
liga forhallande till funktionshinder. For atskilliga manniskor ar 
funktionsnedsattningar och kronisk sjukdom nagot fram
mande. I familjer dar nagon eller flera familjemedlemmar har en 
skada eller sjukdom finns kunskap och insikter kring livet med 
funktionsnedsattningar som inte finns hos den stora allmanhe
ten. Dessa kunskaper ar for familjerna nagot vardagligt och ta
get for givet. Forgivettaganden ar det satt pa vilket vi alla forhal
ler oss till vardagen. Var kunskap om vardagen ar oreflekterad 
och tagen for given.23 Personen med skada eller sjukdom med
verkar i uppbyggandet av den kunskap som ovriga familjemed
lemmar besitter. Dennes kunskap och forstaelse av fenomenet 
funktionsnedsattning eller kronisk sjukdom fargar ovriga fa
miljemedlemmar insikter. Flera av foraldrarna i studien ar par 
som har traffats da det redan fanns nagon skada med i bilden. 
Samtliga av dessa partners hade nagon form av koppling till 
handikappvarlden. De delar insikter och forstaelse for fenome
net funktionshinder. 

For familjerna med foraldrar med MS har det varit mer av 
omstallningar och arbete med att komma till nagon form av in
sikt om vad det innebar att leva med kronisk sjukdom i varda
gen. Detta beror pa att MS ar en sa pass foranderlig sjukdom. 
Cor bin och Strauss24 har skrivit om hur manniskor i parfor-
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hallanden lever med och hanterar kronisk sjukdom. Forfattarna 
ser detta som ett standigt pagaende arbete vilket involverar bade 
personen med sjukdom och dennes partner. Arbete ar ett viktigt 
begrepp i sammanhanget for Corbin och Strauss. Arbetet inne
fattar att skriva om sin biografi och sin framtid. Paret skapar sa 
att saga en ny vardagskunskap utifran sina erfarenheter av kro
nisk sjukdom och funktionsnedsattning. 

I samtliga familjer kan det sagas att barnens kunskap om 
kronisk sjukdom och funktionshinder hanger samman med for
aldrarnas satt att kommunicera kring skador och sjukdom. 
Mycket kunskap och forstaelse far barnet genom medlevande i 
vardagen - genom foriildrarnas satt att vara och bete sig. Vi kal
lar detta vardagskunskap. 

Enligt foriildrarna i studien ar det sallan barnen stiiller di
rekta fragor, aven om det forekommer. Nagra foraldrar berattar 
om hur barnen nar de kommit i den aldern att de tittar pa TV, 

lyssnar pa radio och laser tidningar verkar ha ett speciellt ora for 
sadant som ror deras foraldrars skada eller sjukdom. Nar Vivi
anne Hansson berattar om att hon har last information om 
beta-inteferonets biverkningar yid behandling av MS berattar 
hon samtidigt att det ar hennes 17-ariga dotter Jessica som ar 
den som har last mest om det. "Jessica har last mest om det och 
[hon] tyckte att det later jatteotackt. Jag har bara last lite." (H: 
mamma, rad 2043) Andra foraldrar beskriver samma fenomen 
aven med yngre barn. 

Wates anser att livet med foraldrar med funktionsnedsatt
ningar eller kroniska sjukdomar ger en unik mojlighet att fa in
sikter som manga manniskor saknar. Detta oavsett om det talats 
oppet om det i familjen eller inte. For mig framstar det som att 
manga av foraldrarna aven i Wates studie forlitar sig pa att bar
nen tar till sig kunskapen i vardagen utan att det behover infor
mer as eller berattas for specie lIt mycket. 25 

Av de foriildrar vi kommer i kontakt med har har det stora 
flertalet latit sina barn sjalva komma underfund med foraldrar-
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nas skador eUer sjukdomar. De har i hog utstrackning forlitat sig 
pa att barnet pa ett naturligt satt tiUgodogor sig kunskap i var
dagen. Barnet far i sin egen takt upptacka att deras foraldrar pa 
vissa satt skiljer sig fran andra foriildrar. Ju aldre barnen ar de
sto vanligare ar det att man har pratat med dem om skadan eUer 

sjukdomen pa nagot satt. Men for det mesta anser foraldrarna 
att det blir naturligare om barnet far upptacka och ta tiU sig 
kunskap och forsraelse i sin egen takt. Barnets alder avgor vad 
barnet kan ta till sig. Foraldrarna forlitar sig pa att bade kun

skapsintresset och kunskapsinhamtandet ar sjalvreglerande. 
En familj som idag har sma barn ar familjen Johansson. Eva 

reflekterar over vad det kommer att innebara for barnen att 
vaxa upp med en pappa som sitter i ruUstol. Eva ser inga egentli
ga bekymmer i funktionsnedsattningen varken idag eUer i fram

tiden. Men hon sager att hon tycker att det ska bli spannande att 
se hur barnen upptacker och vanjer sig yid att deras pappa pa ett 
satt inte riktigt ar som de flesta andra pappor. 

Jaa, det ska bli jatteroligt och se faktiskt och spannande och 
se hur det kommer och, hur dom sjalva, nar dom sjalva kom
mer underfund med att han har andra vanor och rutin er an 
vad andra har och sa dar. Fast man kanner ju att det sker ju sa 
successivt allting och lever ju sa tatt inpa. Det blir ju sa val
digt mycket vardag, sa har ar ju min pappa liksom. Det ar ju 
min pappa som gor sa har, det ar ju det som ar det naturliga 
for dom. Utan det blir ju senare hur man ska forklara vad 
som ar naturligt for man i vanliga fall kanske. Jag tror att, det 
ar aterigen dar, det ar ju mera Mikael varderingar som person 
som kommer att paverka Elin mer an att han sitter i 
rullstolen. Det kanner jag ju att det ar ju dar styrkan ligger sa 
att saga. Hans formaga att omhanderta och bry sig men sam
tidigt ha granser givetvis som kommer och vara hennes 
pappa. For sen det andra praktiska det blir ju lattforklarligt 
eller det liksom forstar dom ju vartefter sen. (J: mamma, rad 
1101-1117) 
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I Evas uttalande ses ingen oro over att barnen ska uppleva na
gonting annat an att de ar som alla andra i forsta hand och det 
som skiljer sig at ar inte nagot negativt utan ett positivt annor
lundaskap. Samtidigt som hon talar om en process som kommer 
att leda till en forstaelse som ar unik, som inte alla barn har. For 
Eva ar det en process hon ser fram emot att folja. 

Att skapa mesta mojliga trygghet 
Barnets alder paverkar hur foraldrarna talar om funktionshin
der eller kronisk sjukdom. Familjen Birgersson berattar om hur 
de pratar om MS med sina barn och i vilka situationer de tycker 
att det overhuvudtaget ar nodvandigt att gora det. De visar att 
det kan finnas andra aspekter som paverkar hur foraldrarna re
sonerar om pa vilket vis och hur mycket de ska beratta for bar
nen. Den gemensamma namnaren ar att skapa mesta mojliga 
trygghet for det enskilda barnet. 

Det aldsta barnet i familjen Birgersson, Jens, ar tretton ar. 
Omstandigheterna har ar lite speciella eftersom han har DAMP. 

Framtiden med MS kan vara osaker. For Jens skull kande Bir
gitta att det var viktigt att beratta tillrackligt mycket om sjukdo
men for att han skulle kunna kanna sig trygg. Hon tyckte det var 
viktigt attJens vet att det kan vara en allvarlig sjukdom. Men det 
var inte sjalvklart for henne till en borjan hur mycket hon skulle 
beratta for honom . 

.. . Jens vet ju att det ar en allvarlig sjukdom. Det har jag be
rattat for honom, och det var en stor tvekan det, hur mycket 
jag skulle beratta, men jag tankte sa har; han vet vad sjukdo
men heter och han af sa pass skarpt Jens sa han lyssnar ju och 
drar slutsatser av saker och ting och jag tankte att om jag nu 
forringar det har och sa traffar han pa manniskor med MS 
som af svart handikappade. Da kanske han blir valdigt 
otrygg och tror att jag luras och da kanske han aldrig litar pa 
mig, sa jag har berattat for honom hur den har sjukdomen 
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kan te sig, och aven hur den kan te sig pa det battre sattet, sa 
att han inte bara en dag, att det kommer som en kalldusch for 
honom vad jag har egentligen. Jag tror det ar bra. (B: mam
ma, rad 956-969) 

Birgitta valde alltsa att satta sig ner med Jens och beratta om att 
hon har MS och vad det kan innebara i framtiden. Hon har be
rattat att det ar en allvarlig sjukdom som kan gora henne forla
mad i varsta fall, men hon har ocksa berattat att den kan halla 
sig vilande och inte ge mer symtom an just de hon har idag. For 
Birgitta var det en avvagning om hon skulle beratta och gora 
honom orolig for vad som kunde hande med henne i framtiden. 
Hon vagde det mot vad som skulle handa antingen om hon blev 
dalig och han inte visste att det kunde hand a eller om han traf
fade pa nagon annan som hade blivit allvarligt funktionshin
drad av MS och han skulle forsta att det ocksa kunde handa 
henne. Birgitta har varderat en mojlig kalla till otrygghet mot en 
annan. Jag tolkar det som att hennes mal med samtalet var att 
skapa sa mycket trygghet som mojIigt for Jens. Det ar overens
stammande med annat hon pratar om yid andra tillfallen. 
Tryggheten ar det som ar viktigast for hennes barn, framforallt 
for Jens med sin DAMP-problematik. Birgitta sager nar vi pratar 
om Jens och framtiden att hon har gott hopp om att han ska fa 
ett bra liv. "Sa lange han ar trygg, hemmatrygg, och har - skulle 
han ha vuxit upp i en familj som ha de andra problem sa tror jag 
inte det skulle ha funkat." (B: mamma, rad 2338-2340) Birgitta 
sager harmed ocksa att hon inte ser sin MS som nagot storre pro
blem. Trots osakerheten kring hennes MS ar familjen i grunden 
trygg. Bade Birgitta och hennes man Bjorn markerar att det 
finns ett samband mellan hur Jens fungerar och Birgittas sjuk
dom. Bjorn berattar om nar Birgitta insjuknade i ett storre skov 
nar hon var gravid senaste gangen. 
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Hon gick ner i vikt rejalt och hon var allmant nedstamd och 
hon anstrangde sig rejalt for att inte visa barnen det har va, 
och det var jobbigt, och i samband med det madde ju framfo
ralltjens oerhort daligt. (B: pappa, rad 91-95) 

Vad sager citatet? Det visar en foralder som forsoker uppratt
h:H1a vardagen, med lugnet och tryggheten for barn en trots att 
hon ffi:'ir ordentligt d:lligt sjalv. Strategin att inte visa hur hon 
madde for barnen fungerade inte pa det aldre barnet. Han pa
verkades pa ett negativt satt av att hon madde daligt. I det sam
manhanget valde hon att beratta for honom som ett satt att aka 
tryggheten. 

Nar det galler de yngre barnen i familjen Birgersson har forald
rarna valt den strategin att tala om sjukdomen bara i de situationer 
som det behovs och da pa ett konkret satt. De yngre barnen beha
ver inte de fysiologiska farklaringarna. Det handlar mera om att 
skapa ett liv dar bade barn och vuxna far det de behover. 

jag forsaker val beratta men jag sager ju inte sa mycket till 
dem, utan, flickorna vet ju, det har att jag har ont i armen, jag 
har ont i benet. 'jag kan inte Iyfta dig Alva riktigt for jag har 
sa ont i armen.' 'jag kan inte bara er for jag har sa ont i armen 
och ont i benet.' jag skyller liksom pa att jag har ont da. (B: 
mamma, rad 948-954) 

Att saga att mamma har ont ar nagot konkret. Att ha ont vet en 
fyraaring vad det ar for nagot och kan forsta att da kan man inte 
bli buren eller nagot liknande. Nar det galler trattheten ar det 
svarare. Ibland bnner Birgitta att hon maste spela ett spel far de 
yngre barnen. Visar hon for mycket av sin trotthet blir barnen 
klangiga och oroliga. 

De ar ju sa sma och de far ju lara sig att leva med det har .... 
Och jag kan ju saga till dem att 'jag mar inte bra, jag maste 
vii a nu' och sa blir jag ju irriterad och da nar jag blir sa dar 
trott blir jag ju sa irriterad, for det vart jag idag pa formidda-
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gen. Da brukar jag saga det; 'jag maste vila nu' och tjejerna 
kan acceptera det lite grann, en stund, men and a inte da, for
saker anda, det kan bli galet det dar ocksa for da blir de val
digt sa har pa mig och de klattrar och klanger. (B: mamma, 
rad 972-981) 

Det galler for henne att avdramatisera, att inte visa sa mycket av 
sin trotthet och irritation. Da kan hon fa atminstone korta stun
der som hon kan vila ibland. De liir sig leva med det har, sager 
Birgitta, det blir en del av vardagen. Insikter och kunskap om 
vad sjukdomen MS innebar vaxer fram over tid genom att de 
lever med hennes sj ukdom i vardagen. 

Barns utforskande av foraldrars granser 
Det ar skillnad mellan att leva med en foralder med ett mer sta
bilt funktionshinder och att leva med en foralder med en fluk
tuerande kronisk sjukdom.26 Att leva med en fluktuerande sjuk
dom ar att leva med en viss grad av osakerhet bade for den som 
har sjukdomen och for familjen. Hur barnet marker av osaker
heten beror del vis pa hur foraldrarna hanterar situationen men 
barnets alder ar ocksa betydelsefull, som vi konstaterat ovan. 

Barns utveckling bestar av olika faser och i vissa faser ser for
aldrarna mer av testande och ifragasattande av granser. I famil
jen Asklof talar bada foraldrarna om dottern Annelies testande 
av granser, men de har skilda synsatt kring vad det star for och 
hur mycket de kopplar Annelies beteende till Annas MS. Anders 
tror att Annelie kan vara lite ledsen ibland nar trotthetssym
tomen paverkar Anna som mest. Da reagerar Annelie med vad 
Anders kallade stok och blir provokativ. Anna beskriver det i 
lite andra ordalag. Hon kallar det for testande och for Anna 
handlar det mest om att Annelie ar i den aldern nar det ar natur
ligt att testa sina foriildrar. Anna ser ocksa ibland att det finns ett 
samband med hennes sjukdom. Speciellt efter det senaste stora 
skovet markte hon av det. 
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Sa att, det r ar 1 klart [det 1 var j u en liten kam p dar i borj an just 
da, fOr hon var ju valdigt osaker pa mig da, vad jag kunde och 
inte kunde. Da kom ju hennes test annu mer att 'jag ska nog 
kolla mamma och det ar ju perfekt att gora lite bus'. Da vet 
hon ju att jag kan bli arg pa henne da. Det ar ett perfekt satt 
for henne att se vad jag klarar da va. Det ar sa typiskt barn det 
dar. (A: mamma, rad 2164-2171) 

Men aven om det Anna kallar testande har samband med sjuk
domen ser inte Anna det som nagot negativt. Det ar ett satt for 
barnet att narma sig sin 'nya mamma' och undersoka hennes 
granser, vad hon klarar av och inte. Anna ser det som naturligt
det ar sa barn gor. 

En tonaring kan ocksa ha behov av att testa granser. Vivi
anne tror att det kan vara jobbigt att vara barn till en funktions
hindrad ensamstaende mamma. Till det kommer att det kan fin
nas ett behov hos en tonarstjej pa vag in i vuxenlivet av att fa 
vara otrevlig och arg hemma. I alia andra sammanhang forvan
tas hennes dotter vara snall och trevlig. Darfor har Vivianne for
staelse for att Jessica da och da har utbrott av daligt humor 
hemma. Vivianne ser ibland denna ilska som en reaktion pa 
konsekvenserna av Viviannes sjukdom. 

Och det ar klart ibland va, sa bnner, sa vet ju jag att Jessica 
har nagon sorts aggression som, som det kan lata att det ar 
mig hon ar arg pa, fast det ar situationen med sjukdomen hon 
ar forbannad over, sa jag tar inte at mig det personligen for 
jag vet, jag kan, jag bnner det ibland om hon blir lite despe
rat sa dar. (H: mamma, rad 3184-3189) 

Troligen ar det viktigt att gora som Vivianne gor, att inte ta det 
som att barnet ar arg pa den vuxne. Det skulle kunna leda till att 
blda madde daligt av skuldkanslor. Samtidigt vill Vivianne att 
Jessicas aggressioner haller sig inom rimliga granser. Jessica ar 
aldre idag och ar mindre beroende av sin mamma. Hon bade 
klarar mer pa egen hand och forstar mer av Viviannes bekym-
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mer med sjukdom och tilltagande funktionsnedsattning. Vivi
anne kan idag pa ett annat satt an tidigare krava en viss forsta
else for sin egen situation av sin dotter. 

For det kan hon i och for sig haspla ur sig nagon gang 'tror du 
att det ar jatteroligt att ha en handikappad mamma' nej det 
tror jag ju inte men det spelar viiI inte sa stor roll. Nu kan jag 
svara henne 'tror du att jag tycker att det iir sa himla kul.' (H: 
mamma, rad 3195-3199) 

Nar Vivianne svarar henne som i citatet blir det som en uppma
ning till Jessica att reflektera over sin egen situation och se mam
man som en egen person - inte bara existerande i relation till 
barnet sjalv. 

Dagens situation skiljer sig vasentligt fran hur det var nar 
Jessica var yngre. Vivianne berattar att Jessica aldrig sa nagot 
eller visade att hon var arg eUer ledsen for att hennes mamma 
inte var fuUt frisk och kunde ga . 

.. . hon sa aId rig nagot niir hon var mind re och hennes kompi
sar var heller aldrig konstiga mot mig pa nagot vis sa diir. Det 
var viiI sa sjalvklart pa nagot vis liksom att Jessicas mamma 
sitter, hon gar inte. (H: mamma, rad 3202-3207) 

Flera foraldrar har pratat om hur sjalvklart det ar for barnen att 
mamma eller pappa sitter i rullstol och att barnens kamrater 
snabbt tappar nyfikenheten. Men som sagt spelar aldern pa 
barnen in. Det som ar sjalvklart i vissa aldrar ar det kanske inte 
i andra. 

Att krava barnets forstdelse 
Det forenklar familjelivet om barnet har en forstaelse for att 
funktionshinder kan medfora vis sa begransningar. Vissa saker 
blir mer komplicerade pa grund av funktionshinder i familjen. 
Samtidigt kan det mesta goras, bara intresset finns. Det ar nar 
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inte intresset riktigt finns for en aktivitet som funktionsnedsatt
ningen kan bli om inte direkt ett svepskiil sa atminstone det av
gorande for att nagot inte blir ay. Lotta Engstrom tar exem
plet med skidsemester da hon sager att hon kan anvanda papp
ans skada infor sin son nar han vill att de ska ivag. "[Da] kan jag 
skylla pa Jan anda 'ja du vet det blir ju sa svart'." (E: mamma, 
rad 2487-2488) 

Lotta tror samtidigt att det finns tillfiillen nar hennes aldste 
son kan tycka att det ar jobbigt att pappans funktionshinder 
begransar demo Hon tror att han tar hansyn och inte alltid visar 
om han tycker att det ar trakigt eller jobbigt. 

Kanske Martin kan tycka ibland att det ar lite, han skarper sig 
tror jag, han vili valliksom inte saga kanske for mycket helier, 
att han kan tycka det ar lite triikigt att ofta far man ju hora da 
att 'varfor kan vi inte gora det och det' 'jamen det vet du ju att 
det blir ju sa jobbigt och svart.' (E: mamma, rad 2467-2471) 

Foraldrarna i studien talar ofta om en balansgang. Termen fore
faller relevant aven i det har fallet. Ska vi forsta mamman som 
att det ar mojligt att krava alltfor hog grad av hansyn och forsta
else av barn? Manga foraldrar i studien vardesatter att barnet 
lar sig tolerans i meningen att manniskor ar olika och har olika 
formagor. Begreppen forstaelse, hansyn, acceptans och tolerans 
ligger nara varanda. Det ar positivt laddade ord. Mammans ut
talande ovan kan tyda pa att det kan finnas en risk att forvant
ningarna pa barnet kan bli for hoga. En over driven forstaelse 
fran barnets sida kan vara en av de negativa konsekvenser som 
leder till att foraldrarna kiinner att de bar kompensera barnet. 

Yid tillstand som MS dar det galler art hushalla med energin 
maste ibland foraldrarna krava forstaelse av barnen. Den som 
ar sjuk kan behova vila for att orka. Att inte vii a nar man ar trott 
skulle kunna leda till att ett nytt skov bryter ut. Anna Asklof 
sager att hon ibland kiinner att hon maste paminna dottern om 
att hon ar sjuk. 
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Da kan jag liksom saga det. Tank pa att mamma har det har nu 
sa att jag behover kanske lite lugn och ro ibland och att du inte 
hilller pa sa och sa for att jag mar daligt av det och vill du att jag 
ska bli sa dar dalig igen. Det kanske ar fult och saga sa men jag 
maste paminna henne ibland for nu ser hon pa mig som hon 
gjorde innan [det stora skovetJ. (A: mamma, rad 945-951) 

Vi ser hur Anna tanker att det ar ett hot bakom hennes ord till 
dottern, men samtidigt ser hon inte nagot alternativ. Hon maste 
far lugn och ro ibland. Dottern ar i den aldern da barn kan vara 
ganska provocerande mot sina foraldrar och har behov av att 
testa griinser. Anna tycker att hon kan acceptera det till en viss 
grans men inte lata det ga ut over sin halsa. Det ar samtidigt ett 
satt att ta ansvar for sin halsa att faktiskt saga ifran. Det ar ett 
ansvarstagande bade for sin egen halsa och for barnet. A andra 
sidan kan ett skov bryta ut nar som helst. Har hon da vackt 
skuldkanslor hos barnet genom sitt satt att hantera situationen? 
Ar det den risken som far Anna att kanna att det ar 'fult' att 
'hota' med sjukdomen nar hon behover vila? 

KAN FUNKTIONSNEDSATTNING SES 

SOM EN RESURS I FORALDRASKAPET? 

Vi har tidigare konstaterat att fran foriildrarnas perspektiv finns 
det bade positiva och negativa aspekter med att som barn vaxa 
upp i en familj dar nagon foriilder har funktionsnedsattning el
ler kronisk sjukdom. De negativa aspekterna forsaker forald
rarna balansera med olika kompensatoriska strategier. Vi har 
ocksa tagit upp positiva aspekter av funktionshinder och forald
raskap. Den viktigaste aspekten som beskrivits hittills ar att 
manga av foraldrarna upplevs ha mer tid an genomsnittet for 
sina barn. Vi ska nu narmare granska hur foraldrarna resonerar 
kring positiva aspekter och staller fragan: Kan funktionsnedsatt
ning elIer kronisk sjukdom ses som en resurS i foraldraskapet? 
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Alla foraldrar talar om tva sidor. Ingen foralder lyfter enbart 
fram negativa aspekter av funktionsnedsattning i relation till 
foraldraskapet och barnen. De beskriver alltid att det finns na
got positivt i foraldraskap med funktionsnedsattning. Jag vill 
koppla deras resonemang till tva begrepp; ansvar och legitimi
tet. En ansvarsfull foralder utsatter inte sitt barn for nagot som 
kan vara skadligt eller farligt. Ett funktionshinder som forald
ern ar medveten om innan barnet fads maste kunna definieras 
som nagot barnet kan ha nytta av. Det maste finnas nagot posi
tivt med funktionshindret, aven om det ocksa finns negativa as
pekter. De negativa maste uppvagas av de positiva eller kom
penseras for. Det foraldraskap som inte kan tillfredstalla barnets 
basala behov av trygghet, naring och brlek kan utifran legiti
mitetsaspekter bli ifragasatt. En foralder ska vara bra for sitt 
barn. Funktionsnedsattning eller kronisk sjukdom kan da inte 
ses som ett hinder for foraldraskap. 

Hallden27 skriver att ansvarsbegreppet pa olika satt alltid 
har kopplats till foraldraskapet. Foraldrars ansvar har poangte
rats nar det har getts rad till foraldrar i skilda fragor genom ti
derna. Det kan handla om att fostra barnet till en god sam
hallsmedborgare ell er att ta tillvara barnets inneboende poten
tial. Hallden anvander sig av tva nyckelsymboler for att be
skriva foraldrars forestallningar om barn; barnet som projekt 
eller barnet som varande. I det forra handlar det om att barnet 
ar barare av framtiden. "Uppfostran ses inte som en reproduk
tion av det gamla, utan som skapandet av den nya manniskan 
som skall bli battre skickad att klara sig."28 I barnet som varan
de finns en mer fatalistisk botten. "Varandesynen pekar ut bar
net som bestamt i forvag, men samtidigt omojlig att forut
saga."29 I bada synsatten finns foralderns ansvar for barnet med 
som tydligt narvarande. I Halldens studie sags de fIesta forald
rarna som dominerade av en varandesyn, men med inslag av 
projektsyn. Vi kan finna likheter mellan de olika typerna av re
sonemang hos foraldrarna i Halldens studie och i den har. Jag 
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ser foraldrarnas syn pa barnen som blandade, med bade inslag 
av varande- och projektsyn. Framfor allt foraldrarnas resone
mang om tid kan kopplas samman med en varandesyn pa bar
nen. Foraldrarna vardesatter att de har tid att finnas till hands 
for sina barn. Nar det handlar om de kunskaper som forald
rarna anser att barnen lar sig av att leva med funktionsnedsatt
ningar kan detta ha mer koppling till en projektsyn. Att barnen 
kommer att vaxa upp till goda vuxna forefaller foraldrarna 
overens om och det handlar bade om att barnen mar val av att 
umgas med de vuxna och att de genom sina speciella erfarenhe
ter i dessa familjer far kunskaper som gor dem battre rustade for 
framtiden. 

Barnen far speciella kunskaper 
Nagot som flera foraldrar resonerar om i positiva termer ar att 
deras barn far med sig olika former av kunskap som inte ar givet 
att andra barn far. En forutsattning for att foraldrarna ska se 
lardomar och speciella kunskaper for barnens rakning ar att de 
sjalva upplever att de fatt sarskilda insikter om livet genom sin 
sjukdom eller skada. Det ar mojligt att nagon skulle kunna be
trakta det har resonemanget som ett forsvarsbeteende fran for
aldrarnas sida. Sa vill inte jag se det. Snarare ser jag foraldrarnas 
resonemang som ett utslag av en inre mansklig drivkraft att 
skapa mening med vad som hander i livet.30 Aven svara handel
ser och hinder kan ses som och anvandas till nagot gott. Vilka 
kunskaper var det da som foraldrarna talade om i framforallt 
positiva ordalag? 

Att lyssna pa sin kropp 
Bigitta Birgersson har MS. Det ar bara nagra ar sedan hon fick 
sin diagnos men hon har sjalv haft misstanken om att det kunde 
vara sa sedan hon i tjugoarsaldern fick sin forsta synnervsin-
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flammation. Birgittas overtygelse om vardet av att lyssna och 
forsta sin kropps signaler handlar om hennes tro pa vad som 
orsakat hennes MS. Hon tror att en orsak till att just hon fick 
sjukdomen var att hon inte som barn lart sig att lyssna till sin 
kropp. Birgitta sager att "jag har ju atit lite och atit ingenting 
och - ja, jobbat tills jag stupat i princip. Jag tror att vi ar ratt 
manga med MS som har ungefar den har mentaliteten." (B: 
mamma, rad 3041-3043) "Ja, brant sitt ljus i bada andarna. Det 
har ju jag gjort, med en blaslampa pa mitten [ ... ] jag har orkat 
allt." (B: mamma, rad 3051-3053) For Birgittas del innebar hen
nes MS att hon var tvungen att stanna upp och reflektera. Hon 
borjade ocksa samtala med en terapeut, vilket hon sager har 
hjalpt henne mycket. Sjukdomen har lart henne nagot om henne 
sjalv och de kunskaperna kan hon anvanda tillsammans med 
sina barn. Exempelvis tycker hon att hon kan forsta sin sons 
DAMP-problematik genom sina egna erfarenheter. De tva har 
det gemensamt att kroppen inte riktigt lyder, att det finns vis sa 
motoriska svarigheter. Birgitta berattar om ett samtal de hade 
haft ett par dagar tidigare. "Men du ser ju Jens, du kan inte styra 
din kropp och det ar likadant med mig." (B: mamma, rad 1024-

1025) Birgitta sager att det inte egentligen handlade om att han 
skulle forsta henne, hur hon har det med sin sjukdom, utan mer 
om att Jens skulle forsta sig sjalv battre. " ... och se att stora 
starka mamma ocksa har de har grejorna va och att han inte ar 
sa himla konstig som han ar ibland." (B: mamma, rad 1034-

1035) Hon anvander sin kropp och sina erfarenheter av sjuk
dom i samtalet med sonen. Pa samma satt gor hon aven med 
hans mindre syskon, Ida och Alva, men nagot mindre tydligt. 

Genom att bra barnen lyssna till sina egna kroppar och sina 
behov kan hon hjalpa dem att inte falla in i samma monster som 
hon. Darmed inte sagt att hon darigenom kan skydda sina barn 
fran att drabbas av samma sjukdom. 
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Jag tror ju att man utvecklar sjukdomar av ett eller annat skal. 
Och jag ar val uppfostrad pa det sattet att man ska liksom inte 
gnalla, man ska inte gora det och det, man ska inte bnna efter 
for mycket. Och da tror jag att tar man bara barnen pa allvar 
nar de sager att det inte ar bra, da liir man dem att ocksa att 
bnna sin kropp, och bnna efter. (B: mamma, rad 1400-1406) 

Birgitta ger exempel pa vad hon menar och relaterar samtidigt 

till hur hon sjalv blivit uppfostrad. Det handlar forst och framst 

om hennes och barnens forhallande till mat och maltider, men 

hon kommer aven in pa att ta barnen pa allvar nar de sager att 

de inte mar bra. 

Det ar samma sak som det har med mat och att ata upp pa tall
riken och sa. Det staller jag aId rig upp pa for det tycker min 
mamma ar skitviktigt. Det tycker inte jag. For jag tycker det ar 
valdigt viktigt att man lar kanna nar man ar matt och att man 
inte ater mer. Jag tycker det ar grundliiggande saker. Jag tror att 
det som Ida sa att hon hade ont i huvudet i morse, okey, jag kan 
inte bnna vad hon bnner, men kanner hon att hon har ont i 
huvudet och hon grater och orkar inte ga till dagis da maste jag 
ta det pa allvar. (B: mamma, rad 1406-1416) 

Att ta sin kropps signaler pa allvar iir viktigt att Lira sig. Birgitta 

ger ett bestiimt intryck. "Det ar viktigt att de kiinner sig matta 

och sen strunt samma om de lamnar maten. Det kanske ar en 

konstig fostran, men jag tycker att det ar sa det ar. la, jag vet 

varfor jag gor det." (B: mamma, rad 3028-3031) Forr brukade 

hon bry sig mer om vad andra tyckte och tankte om hennes 

barn. Ett barn med DAMP stall er en sadan sak som uppfostran i 
en speciell belysning och kan locka fram kommentarer, till 

exempel fran nara anhoriga. Birgitta sager att "nu struntar jag i 

det, for jag vet att jag vet biist." (B: mamma, rad 2813-2814) 

Barnen ar for henne ett langtidsprojekt, man far ta saker och 

ting i uppfostran i den takt som fungerar. "Sa sluta att kritisera 

och klaga for det blir bra i slutet. De ar ju sma. Det ar det jag har 

framfor ogonen, att det ska bli bra till slut, att de vaxer upp till 
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hela manniskor." (B: mamma, rad 2841-2843) I Birgittas syn pa 
sitt foraldraskap kan vi se framforallt varandesyn, men aven 
in slag av projektsyn. 31 Barnet har i sig sjalv potentialen att bli en 
he! manniska. Foralderns uppgift ar att skydda och skapa trygg
het for barnet, sa att det naturliga och sjalvklart hela i barnet 
inte ska komma till skada. 

Att mdnniskor dr olika 
Ett satt att se pa funktionshinder ar att det ar nagonting sjalv
klart. Nar jag fragar Linda om hennes barn nagonsin har fragat 
henne om varfor hon sitter i rullstol sager hon: "Nej de har inga 
sana. Det ar sa sjalvklart ... Det ar sa." (G: mamma, rad 1040, 

] 042) Till det yttre skiljer sig Linda fran den vardagliga bilden av 
en mamma och hon ar medveten om detta. Hon gar visserligen 
lite grann, som hon sjalv uttrycker det "inte sa bra" (G: mamma, 
rad 1048) och anvander en arbetsstol inomhus och rullstol eller 
permobil utomhus. Hon ar spastisk och har talsvarigheter. Men 
nagon annan mamma har hennes barn aid rig haft och Linda 
tror att det ar sjalvklart for dem att sadan ar deras mamma. 

Lotta Engstrom sager att barnen inte har fragat nagot om 
Jans skada eller hur den har uppkommit. Lotta sager som flera 
andra foraldrar att det ar nagot sjalvklart och naturligt for bar
nen. Barnen har inte stallt fragor om hur det kommer sig att 
pappa anvander rullstol. 

... jag kan inte komma ihag sa dar att dom direkt har sagt 'vad 
har du gjort egentligen' eller nagonting. Dom kanske har suttit 
anda och lyssnat ibland nar man har pratat om det till nagon 
annan eller kanske sa att dom anda vetat att han har blivit knuf
fad och allt det dar da. (E: mamma, rad 2445-2452) 

Barnen lar sig alltsa, enligt Lotta, indirekt genom att lyssna pa 
foraldrarnas samtal bade med varandra och med andra. Kun
skaper kring funktionshinder ar nagot som barnen snappar 
upp i vardagen. 
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Lotta berattar en liten anekdot om yngsta barnet, Pia, som 
handlar om nar hon for forsta gangen reflekterade over att hen
nes pappa inte var riktigt som de flesta andra pappor. 

Fia, hon ar ju lite rolig sa dar, hon sa 'jamen det ar val konstigt ... 
pappor dom kan ju ga', sa hon, "Annas pappa gar och alla gar 
utom du' [Lotta skrattar lite 1 fast inte sa dar att hon tyckte 'Gud 
vad tdkigt att du inte gar' utan hon bara sa sa. Hon bara kon
staterade att [ ... ] gor dom inte det pappor, liksom overhuvudta
get pappor. .. 'jag kan inte det', sa pappa. Nej just det, det var 
inte mer med det. (E: mamma, rad 2454-2463) 

Fia hade inte svart att acceptera att hennes pappa inte kunde ga, 
det var ju det normala for henne, men hon hade lagt marke till 
att det fanns andra pappor som kunde ga. Lotta sager att hon 
inte varderade det som nagot trakigt eller negativt - att det 
skulle vara en brist hos hennes pappa - det var bara ett enkelt 
konstaterande. 

Flera foraldrar talar om att deras barn lar sig tolerans. For att 
na den tolerans som foraldrarna talar om bor det forsta steget 
vara att upptacka att manniskor ar olika. Det finns alltid en viss 
variation bland manniskor och ibland ar olikheterna sa stora att 
det gar att tala om annorlundaskap. Innan barnet upptackt 
annorlundaskapet finns inget att vara tolerant infor. Vi ser att 
vissa foraldrar sager att funktionsnedsattningar ar 'naturligt' 
for deras barn. Det ar naturligt i betydelsen att det ar nagot som 
de ar van a yid, men ar det samma sak som att de alltid accepte
rar det faktum att deras foraldrar har vissa begransningar? Barn 
ar bra pa att lasa av sina foraldrar. I vilken utstrackning forald
rarna sjalva tycker att det ar 'sjalvklart' med funktionsnedsatt
ning eller i vilken utstrackning de accepterar situationen paver
kar barnens forhiillande till personer med funktionsnedsatt
ningar. Finns det skillnader nar det galler till stand hos forald
rarna som ar mer statiska an nar det intraffar forandringar och 
forsamringar? Vi ska titta pa ett exempel fran familjen Hansson. 
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Vivianne berattar om den vanmakt hon kan kanna yid forsam
ringar av hennes MS och hur hon tycker sig se samma bnsla hos 
sin dotter. Det ar sa Vivianne tolkar hennes ilska ibland, att den 
egentligen ar ett uttryck for samma vanmakt som hon sjalv bnner. 

Hon blir arg, tycker jag, precis nar hon marker det att nu ar 
det grejer som inte fungerar sa blir hon arg och den ilskan 
vander hon lite grann mot mig da, det gar over sen. Det ar val 
den dar vanmakten som man sjalv kiinner, den blir ilska hos 
henne da. Och det ar klart att forstandsmassigt sa vet hon att 
det inte ar mitt fel men hon maste ju vanda den mot nagon, 
anda. Sen sa lagger det sig hos henne ocksa allt eftersom det 
sen fungerar battre praktiskt nar man forsoker losa det. (H: 
mamma, natverksintervju, rad 443-451) 

Idag, som tonaring, reagerar Jessica med ilska nar hon ser att 
mamman blir samre och far svarare med vissa saker. Nar hon 
var yngre var det inte riktigt pa samma satt. " ... och det kan ju 
bero pa att pa den tiden var hon inte sa engagerad i, det som 
behovde goras omkring mig som hon ar nu da." (H: mamma, 
natverksintervju, rad 457-460) Nar Jessica var yngre var det sa 
att mamma ordnade allt som behovde goras och det som inte 
Vivianne gjorde sjalv det gjorde nagon annan. Jessica behovde 
aldrig fundera pa hur vardagen skulle fungera. 

Barn till foraldrar med funktionsnedsattningar kommer 
ocksa ofta i kontakt med andra funktionshindrade genom ex
empelvis handikapporganisationer och handikappidrott. Lotta 
Engstrom varderar kunskap om olika funktionsnedsattningar 
hos sina barn. "Det ar bra nar man har lite kunskap bnner jag. 
Fran olika sana, ja med handikapp och sa dar overhuvudtaget." 
(E: mamma, rad 3085-3086) I det har fallet handlade det om att 
veta vad ep var for nagot, att det inte var nagot man sa till kom
pisar nar man var osams. 
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Att ldra sig tolerans 
Resonemanget ovan om att manniskor ar olika ligger mycket 
nara foraldrarnas tankar kring tolerans. Att lara sig att mannis
kor ar olika och att acceptera manniskor som de ar - det ar 
bland de viktigaste lardomarna som foraldrarna lyfter fram nar 
det galler barnens forhallande till funktionsnedsattningar. 
Anna-Karin Friberg svarar sa har nar jag fragar henne om hur 
hon tror att hennes barn blir paverkade av att vaxa upp med en 
mamma som har en CP-skada: "Ja, jag vet inte. Man kan ju hop
pas att de har mer tolerans mot andra." (F: mamma, rad 1984-

198) Varfor skulle da barn som vaxer upp med funktions
hindrade foraldrar bli mer toleranta an andra barn? "Ja, dom 
vet ju ... Ja, dom vet ju att det finns annorlunda manniskor. Att 
man ar som alIa andra fast man inte klarar allting." (F: mamma, 
rad 1993-1997) Anna-Karin pratar om att barnen vaxer in i ett 
annat satt att se pa manniskor. Hon pratar om att manniskor 
kan vara annorlunda. Men ar inte ens foralder det mest natur
liga som finns - kan man vara annorlunda som fOralder? For
aldrarna ar ju de forsta manniskor man som barn upplever - ar 
de inte da det mest normala som finns for barnet? 

En aspekt av att barnen lar sig tolerans ar en forvantan utta
lad av vissa foraldrar om att deras barn ska visa andra hur man 
ska vara mot manniskor med funktionshinder. Det ar en forvan
tan om ett slags entreprenorskap for barnen. 

Foraldrarnas forvantningar pa barnens lardomar kan skilja 
sig beroende pa vilken av foraldrarna som berattar om detta. Ett 
av de tydligaste exemplen pa att foraldrarna har olika perspek
tiv pa barnens lardomar ar familjen Birgersson. De lardomar 
Birgitta vill fora vidare till barnen skiljer sig fran de lardomar 
som hennes man Bjorn tar upp nar vi pratar om hur barn paver
kas av kronisk sjukdom i familjen. Det skiljer sig sa tillvida att 
Birgitta har ett inifranperspektiv och Bjorn ett utifranperspektiv 
pa kronisk sjukdom, vilket marks pa det satt de tar upp saken. 
Gemensamt for dem bada ar att de resonerar med utgangspunkt 
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fran att det inte enbart ar negativt for barnen. Birgitta betonar 
det som barnen liir sig om sig sjalva medan Bjorn pratar om att 
barnen liir sig ett annat satt att se pa andra manniskor. "Jag tror 
de kommer att ha, att ha en mognare syn pa manniskor, jag vet, 
som jag tycker, ett omoget synsatt det ar att man generaliserar 
och inte riktigt forsrar manniskan." (B: pappa, rad, 1671-1674) 

Bjorn forklarar vi dare att det han menar ar att de inte kommer 
att vara sa snabba att doma andra manniskor eller misstro den 
som sager sig vara sjuk till exempel. Det ar rimligt att anta att 
det ar nagot som Bjorn funderar over ganska mycket eftersom 
MS ofta ar en osynlig sjukdom. Manga har svart att forsta att 
Birgitta har en kronisk sjukdom och att hon inte alltid orkar 
med allting. Bjorn fortsatter: "jag tror de kan fa det med sig i 
bagaget, manniskor ar inte karnfriska utan dom har, alIa har sitt 
sa att saga pa nagot satt. AlIa har med sig nagot i bagaget." (B: 
pappa, rad 1687-1690) Det ar aven klart for Bjorn att det kan bli 
jobbigt om Birgitta skulle bli mycket samre. Men han tror ocksa 
att vilken familjekonstellation man lever i har betydelse. "Mm, 
jag tror att en san har sjukdom nar man ar ett par, jag tror det ar 
- nog - ganska, vad ska jag saga, utvecklande for barnen, att de 
lar sig att ta hansyn." (B: pappa, rad 1702-1704) Han drar paral
leller till om det yore nagot annat an en kronisk sjukdom eller ett 
funktionshinder, om det yore ett missbruk exempelvis, da skulle 
barnen bli tvingade att vaxa upp for tidigt. I deras fall ar det sa 
att barnen and a far vara barn. Det Bjorn beskriver ar att barnen 
forhoppningsvis far en annan och mer odmjuk manniskosyn. 

Att ldra sig ta ansvar och klara sig sjdlv 
Det finns aspekter ur vilka Anna-Karin tror att hennes barn skil
jer sig fran andra. Barnen tillats hitta pa kreativa losningar, att 
sjalv losa problem som man annars vander sig till mamma eller 
pappa med for att losa. " ... om dom inte nar nagot sa tar de 
massa grejor och petar med for det har dom sett mej gora, att ta 
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en slev eller nagot for att na ett glas eller sa. Det tror jag inte 
andra barn gor sa spontant." (F: mamma, rad 1293-1297) Jag 
tycker det har visar bade pa att det ar nagot naturligt med funk
tionshinder i familjen och att den funktionshindrade kan bra 
sina barn att klara sig sjalv med vissa saker. Men det behover 
inte vara sa naturligtvis. 

Hans Gronkvist berattar om vad barnen far hjalpa till med 
hemma hos demo Han betonar att det ar bade pa gott och ont for 
barnen. Ibland kan han bnna att det blir for mycket for dem, 
att de far ta alltfor start ansvar. "Men de har nytta av det senare 
i livet. Och de kan ta hand om sig sjalva." (G: pappa, natverks
intervju, rad 1034-1036) Att veta att man klarar sig sjalv tycker 
Hans ar valdigt viktigt. Han sager att han vet att barnen ibland 
tycker att det ar jobbigt. 

Det vet jag att de tycker. Men anda har vi en vi ss samman
MUning i familjen, tycker jag, med det att vi gor mat, for de 
kan ju gora jattebra. Kan faktiskt laga mat och grejor. Bade 
Robin och Annika kan laga mat [ ... ] De kan tvatta och de kan 
diska. (G: pappa, rad 1265-1271,1275) 

Barnen lar de sig en mangd saker de behover senare i livet och de 
far en arbetsgemenskap inom familjen. Anda kan det bli for 
mycket for nagon ibland och da far familjen anpassa sig till det. 
"Ja, det blir for mycket for ungarna och ja [ ... ] Ja de blir lite 
tjuriga [ ... ] Och just nu gor inte Annika nagonting i koket" (G: 
pappa, natverksintervju, rad 1060-1062, 1073) Lite hjalper aven 
Annika till far vi veta, men familjen har anpassat sig till att hon 
behover en paus och hennes insatser var nere pa ett minimum 
yid tiden for vart samtal. Aven i Wates studie talar flera foraldrar 
om hur viktigt det ar att barnet ska kunna saga nej nar foraldern 
ber om hjalp eller assistans. Det var enligt manga foraldrar viktigt 
att barnen inte kande att foraldrarna var beroende av demY 

Vissa foraldrar talar, bade nar det galler de sjalva och deras 
barn, om kreativitet. Andra talar om uppfinningsrikedom. Det 
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ar samma sak de talar om - att ha en kansla av att finns det pro
blem sa gar de att losa. Vivianne Hansson bor ensam med sin 
dotter J essica, 17 ar, i en lagenhet som ar inredd efter hennes 
behov. I narheten har hon bade sin mamma och nagra andra 
nara slaktingar och vanner som kan rycka in och hjalpa henne 
med olika saker nar det behovs. Men for att klara sig sjalv sa 
mycket som mojligt sager Vivianne att hon har tvingats att bli 
uppfinningsrik och det ar aven Jessica. 

Aven i Wates studie beskriver foraldrarna for- och nackdelar 
med att vara barn i en familj med foralder/foraldrar med funk
tionsnedsattningar eller kroniska sjukdomar. De foraldrarna 
liksom de i den har studien kommer fram till slutsatsen att det ar 
mer pa plus- an pa minussidan. Den viktigaste aspekten Wates 
lyfter fram som positiv ar att foraldrarna tillbringar mycket tid 
tillsammans med barnen. En foralder uttrycker det sa har: "'I'm 
aware that I spend more time sitting down with the children rea
ding and playing that I might otherwise have done. They enjoy 
that.'; 'There isn't the same temptation to be rushing abaout 
getting things done ... also you come to value the things you can 
easily do together."'33 En pappa i Wates studie beskrev hur han 
tyckte sig ha bra ralamod med barn och att de tillsammans med 
honom kunde bnna att de fick gora saker i sin egen takt. Jag 
tycker den sista kommentaren kring talamod med barns egen 
takt paminner om hur Birgitta Birgerssons upplever sig forsra 
sin sons DAMP-problematik battre genom sin egen sjukdom. Att 
sjalv ha en kropp som satter granser kan ge en annan forsraelse 
for barns takt och begransade fysiska kontroll. 

ETT NYTT SYNSATT 

Vi har i det har kapitlet sett hur foraldrarna i studien reflekterat 
over existentiella villkor forknippade med funktionsnedsatt
ning och foraldraskap. Foraldrarna har lyft fram aspekter som 

Ref/ektioner kring barn och foraldraskap 229 



de ser som positiva for barnen infor framtiden. Det £inns en ljus 
bild av vad foraldrars funktionsnedsattningar kan betyda for 
barnen. Att saga att funktionsnedsattning kan ses som nagot 
positivt kan nog uppfattas som provocerande for vissa mannis
kor. For manga ar livet med funktionsnedsattning en kamp bade 
mot hinder och negativa attityder i omgivningen och med den 
egna kroppen. Inom delar av forskningen kring funktionshinder 
har det skett en synvanda under de senaste decennierna. Vi ser 
det bland annat nar det galler forskning kring foraldraskap och 
funktionsnedsattningar. Fran att ha kretsat endast kring brister 
och negativ inverka pa barnens sjalvbild, kroppsuppfattning 
och anpassningsformaga har forskningen kommit att tygligare 
betona formagor och mojligheter.34 Fysisk tillganglighet och 
omvarldens attityder och bemotande ar grundlaggande faktorer 
for upplevelsen av att funktionsnedsattning inte ska behova ses 
som ett hinder. Foraldrarnas beskrivningar i den har studien vi
sar att funktionsnedsattning eller kronisk sjukdom kan medfora 
speciella erfarenheter och kunskaper vilka kan ses som en resurs 
i foraldraskapet. 
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KAPITEL 6 

Vad det hela handlade om 

Forekomsten av funktionsnedsattningar inverkar pa olika satt i 
familjelivet, fran resonemangen kring de be slut som tas infor 
foraldraskapet till hur vardagslivet efter hand kommer att ge
stalta sig. Samtidigt ar det betydelsefullt att inse att funktionsned
sattningen i sig inte ar enda orsaken till att livet gestaltar sig pa ett 
visst satt. Det ar en viktig del men inte en universalforklaring. Per
sonlighet, intressen och erfarenheter av handelser och moten ar 
komponenter som tillsammans skapar en unik manniska. 

I det har korta avslutningskapitlet ska jag forsoka summera 
de viktigaste resultaten fran analysarbetet och utifran dessa 
gora nagra sista reflektioner. Men jag skulle vilja borja med att 
beratta om ett standigt aterkommande missforstand som jag 
tror kan saga nagot om forestallningarna kring funktionsned
sattning. Missforstandet i fraga uppstar ibland nar jag ska be
ratta for nya bekantskaper om den har studien. Eftersom det har 
hant sa manga ganger kan jag inte tro att det ar rena tillfallighe
ter. Nar jag sager att jag arbetar med en studie kring foraldrar 
med funktionsnedsattningar och deras familjer hor den andre 
personen att studien handlar om barn med nagon form av funk
tionsnedsattning. Min reflektion over detta ar att det i det all
manna medvetandet finns barn med funktionsnedsattningar 
men inte lika sjalvklart dito foraldrar. 

Att jag moter reaktioner av det har slaget ar en sak. Att vissa 
av foraldrarna lite da och da i sitt vardagsliv mater precis sam
ma reaktioner ar en annan. Det kan av foraldrarna sjalva upple
vas som en form av ifragasattande och det ar tydligt i studien att 
sa ocksa sker i vissa fall. 
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FORSOK TILL SLUTSATSER 

Den har studien bygger pa samtal och intervjuer med foraldrar i 
elva familjer. Gemensamt for dessa familjer ar att dar finns fora ld
rar med funktionsnedsattningar eller kronisk sjukdom. Malet med 
studien har varit att beskriva och analysera vad detta inneburit for 
foraldraskapet och att belysa forestallningar och tankar kring for
aldraskap och funktionsnedsattning i dessa familjer. 

Overgripande 
Som en overgripande sammanfattning kan sagas att foraldrarna 
i forsta hand beskriver sig som en vanlig {amilj, vilken som helst, 
men samtidigt talar foraldrarna om de speciella omstandigheter 
som funktionsnedsattningar for med sig. Jag vill aven peka pa 
ett motsatspar som inte ar fullt lika tydligt men som kanske mer 
an nagot annat gar som ett strak genom hela boken: ideologi 
och realitet. Runt bade begreppet foraldraskap och begreppet 
funktionsnedsattning finns ideologiska fortecken. Pa en ideolo
gisk niva har vi bestamt att funktionsnedsattningar inte ska vara 
nagot som " ... diskriminerar manniskor med funktionsnedsatt
ningar nar det galler sexuella relationer, aktenskap och foraldra
skap."l Tillhorighet, gemenskap, familjeliv och barn ar nagot 
hogt varderat i alla kulturer. Dessa kan ses som exempel pa vita
la mal for manniskor. Samtidigt ar det sa att personer med funk
tionsnedsattningar genom tiderna har setts som mer eller min
dre otankbara eller olampliga som foraldrar. Till viss del lever 
dessa forestallningar kvar parallellt med intentionerna om full 
jamlikhet och delaktighet. I detta limbo lever foraldrar med 
funktionsnedsa ttningar. 
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Infor foraldraskapet 
Avsikten med studien ar framforallt att studera foraldraskapet 
inifran, genom foraldrarnas egna reflektioner. Tankar kring sig 
sjalv som foralder och att skaffa barn startar yid olika tillfallen 
i livet beraende pa en mangd olika faktorer. Det ar tydligt att det 
inte finns en vag fram till foraldraskap, utan ett antal olika va
gar. Dessa vagar vindlar sig fram mellan onskningar, beslut och 
ora infor olika riskbilder. De starkaste drivkrafterna har ar en 
langtan efter barn och kanslan av att det faktiskt ar ratt tid for 
barn. Barnet blir barare av betydelser for foraldrarna. Det kan 
ses som en bekraftelse eller en utveckling av relationen mellan 
paret. Barnet ger genom att vara en del av framtid aven en kans
la av tillhorighet. 

Flera av mammorna i studien berattar om hur deras barn 
'bara kom'. Den typen av resonemang dar modrarna inte upple
ver sig kunna styra och paverka sitt foraldrablivande har jag 
kallat fatalistiskt. Som en motsats till fatalistiska resonemang 
star de foraldrar som uttrycker sig i mer planerande termer. 
Dessa tva typer av resonemang kan forefalla mycket olika. Det 
visade sig dock att det inte ar nagra vattentata skott mellan demo 
De tva typerna finns pa var sin sida i ett kontinuum och de flesta 
foraldrarna befinner sig och ror sig mellan dessa tva poler. Det 
ar alltsa mojligt att resonera utifran bada. 

Jag ser att det fatalistiska resonemanget fyller en funktion ge
nom att vara en mojlighet att hantera ora och ambivalenta 
kanslor kring graviditet och kommande foraldraskap. De oras
moment eller risker som pa detta vis hanteras genom fatalistiska 
resonemang ar risken for arftlighet, mojligheten att sjalv kunna 
forsamras pa grund av en graviditet, ora for hur man ska upp
fylla foraldrarallen och i samband med det aven risken att bli 
ifragasatt i foraldrarallen. 
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Omvarldens betydelse 
Nar val ett barn ar en realitet ar foraldraskapet ett konkret fak
turn. Familjernas levnadsvillkor ar intressanta att titta narmare 
pa ur olika vinklingar. Ett viktig aspekt av familjelivet ar att det 
inte forsiggar i ett kulturellt och socialt vakuum. Omvarlden 
slar pa olika satt in i och paverkar familjernas villkor. Begreppet 
omvarld ar i studien mycket vitt definierat och kan darfor for
stas utifran flera dimensioner. Det handlar dels om samhalleliga 
forestallningar och fOrvantningar kring foraldraskap och funk
tionsnedsattningar. Det handlar dels om omvarlden i det lilla 
perspektivet, sett som familjens sociala natverk, vilket har for
vantningar pa familjemedlemmarna och deras agerande. Det 
sociala natverket ar till viss del ocksa en formedlare av samhal
leliga forestallningar, men inte bara det. Den narmaste omgiv
ningen ar viktig for familjen. Oftast ses det sociala natverket 
som enbart nagot positivt och som en resurs. Det ar viktigt att 
komma ihag att de narmaste, det nara sociala natverket, aven 
kan fungera som hinder. Det ar i samspel med de narmaste, de 
signifikanta andra, som var identitet och sjalvbild skapas. Det 
betyder att det kan vara svart for en manniska att ta steget utan
fOr de forvantningar han eller hon har pa sig. 

Nar vi talar om omvarldens paverkan och inflytande pa 
familjen med foraldrar med funktionsnedsattningar kan detta 
sagas karaktariseras av tva begrepp vilka aven dessa star i ett 
spanningsforhallande till varandra. Jag tanker pa ifragasdttan
de och erkannande. For att forsta spanningen mellan dessa tva 
bar ytterligare nagra begrepp aktualiseras; normalitet och stig
ma. Normalitet ar nagot vi alla forhaller oss till, antingen som 
nagot vi onskar uppna eller som nagot att bryta mot. For man 
och kvinnor med funktionsnedsattningar har normalitetsbe
greppet fatt sarskild stor betydelse. Det har under manga ar 
hangt med som en ledstjarna for handikappolitiken genom nor
maliseringsprincipen. Denna innebar kortfattat att personer 
med funktionsnedsattning har ratt att leva ett sa normalt liv som 
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mojligt. Baksidan kan bli ett normativt forhallningssatt till 
normalitet: inte bara ratten till att leva normalt utan aven for
vantningar eller krav om att det ar det ratta sattet att leva. 

Begreppet normalitet har betydelse for personer med funk
tionsnedsattningar aven fran en demarkationsaspekt: Vem ar 
funktionshindrad? Vad ar handikapp? Jag skulle vilja pasta att 
bakom alla modeller av funktionshinder och handikapp ligger 
en jamforelse med vad som ses som det normala. Oet ar forgivet
taget i manga sammanhang att vad personer med funktionsned
sattningar och/eHer kronisk sjukdom framst vill uppna ar nor
malitet. Inte minst utifran aspekten att slippa stigmatisering. 
Men stigmatisering uppstar i interaktionen mellan manniskor. 
Stigmatisering ar en forklaring till upplevelser av ifragasat
tande. Ett satt att hantera eventuella ifragasattanden ar att for
soka dolja effekterna av sin skada eller sjukdom och sa att saga 
'normalisera sig sjalv'. Ett annat satt ar att strava efter erkan
nande fran omgivningen, erkannande av speciella omstandighe
ter och erkannande av en egendefinierad normalitet. 

Familjeliv och vardag 
Vardagslivet for barnfamiljer med arbete, hem, fritid, barns och 
vuxnas behov ter sig ofta som en ekvation som ska losas. Hur 
familjerna loser denna ekvation nar effekter av funktionsned
sattning eHer kronisk sjukdom kommit in som ytterligare en 
variabel ar en annan del av resultaten i studien. Jag har funnit att 
foraldrarna har tre grundlaggande forhallningssatt nar det gal
ler att hantera effekterna av funktionsnedsattning i vardagen: 
familjens eget arbete, aktivering av familjens sociala natverk 
samt stod fran den offentliga hjalpapparaten. 

Oet begreppspar som kan sagas karaktarisera vardagslivets 
organisering ar beroende och autonomi. Nar det gaHer familjens 
eget arbete handlar det om arbetsfordelningen i hemmet, dels 
mellan makar och dels mellan foraldrar och barn. Oet handlar 
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om forhandlingar, ibland oppna men ofta mer eller mindre ord
losa, med en kansla av att arbetsfordelningen mer eller mindre 
naturligt har fallit sig som den ar. Ibland har forsamringar, till 
exempel yid MS-skov, medfort omforhandlingar av arbetsfor
delningen. 

Barns arbete i hemmet kommer latt i en sarskild belysning i 
familjer dar nagon eller bada foraldrarna har funktionsnedsatt
ning. Detta galler aven om barnen inte gor mer i hemmet an barn 
i andra familjer. Hur barns arbete i hemmet vanligen ser ut gar 
inte att ge ett entydigt svar pa. Det ar helt klart sa att det ar van
ligt i alIa familjer att barn hjalper till. Daremot skiljer det sig 
valdigt mycket mellan olika familjer i fraga om vad barn bidrar 
med for arbete och hur mycket de arbetar i hemmet. Inte heller 
foraldrar i samma familj brukar bedoma barnens arbetsinsatser 
pa samma satt. 

Jag vill pasta att upplevelsen av beroende i familjesamman
hang inte ar nagot som ses som direkt negativt. Det tillhor pa 
nagot satt spelets regler att familjemedlemmarna ar beroende av 
varandra. Daremot kan det vara sa att upplevelsen av beroende 
kan forstarkas nar mycket av arbetet i hemmet vilar pa en viss 
person. Det kan exempelvis oka pa en ora for vad som skulle ske 
om nagot hande denne. I det fallet kan familjens sociala natverk 
upplevas som ett skyddsnat och motverka kanslor av allt for 
stort beroende. 

Nar det galler aktivering av familjens sociala natverk hand
lar de flesta situationer framforallt om tjanster som barnvakt 
och liknande. I direkt relation till funktionshinder rorde det sig 
huvudsakligen om back-up nar andra losningar tillfalligt fallerat. 

Stod fran samhallets offentliga hjalpapparat kan i den har 
studien utlasas som personlig assistans. Handikappreformen 
har varit betydelsefull for manga, att vara arbetsledare for sina 
personliga assistenter ar nagot helt annat an att vara omsorgsta
gare. Skillnaden ar framforallt att det ar mojligt att vara bero
ende av assistans men samtidigt vara autonom och kunna be-
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stamma om hur man vill leva sitt liv. Anda kvarstar att det ar 
kampigt att ta emot assistans, hjalp eller stod. Familjen kan be
hova ha en frizon fran assistansen och vara en autonom enhet 
utan insyn. Det ar till star del darfor som familjerna ofta kombi
nerar de tre ovanstaende forhallningssatten. 

Ett annat begreppspar av betydelse i vardags- och familjeli
vet ar begrdsningar och resurser. Begrasningar uppkommer i 
form av kroppar med skador eller sjukdom. Begrasningar upp
kommer ocksa i form av bristande tillganglighet och praktiska 
losningar. Som motvikt till begransningar finns i alIa familjer 
olika typer av resurser. Dessa resurser besta av individens egna 
formagor och egna arbete, av andra familjemedlemmars formagor 
och arbete, av person er inom det sociala natverket och av samhal
lets offentliga hjalpapparat. En vanlig metafor i familjerna ar att 
tala om balansgang. Balansgangen sker genom viktanden, avvag
ningar och be slut kring begransningar och resurser. Kreativitet och 
envishet ar exempel pa typer av resurser som namns. 

Barn och foraldraskap 
Foraldrarnas reflektioner kring vad funktionsnedsattningar och 
kronisk sjukdom innebar for barnen genomsyras av den 'dub
belhet' som vi kanner igen fran andra omraden i studien. Livet 
med funktionsnedsattningar och dess inverkningar pa barnen 
och familjelivet beskrivs i term er av 'bade och'. Det finns bade 
positiva och negativa aspekter. Det ar bade bra och daIigt for 
barnen att vaxa upp med funktionsnedsattningar i familjen. Men 
aven om det he la tiden talas om tva sidor forefaller dessa inte vara 
lika tunga. Nar positivt och negativt har lagts i var sin vagskal ar 
det enligt foraldrarna i studien det positiva som vager tyngst. 

En viktig aspekt ar foraldrarnas tro pa sin formaga att kom
pensera for och hantera de negativa konsekvenser som funk
tionsnedsattningen kan fora med sig for barnen. Om de nega
tiva sidorna kan hanteras blir det bara de positiva som behover 
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raknas med pa allvar. Presenterat pa detta satt blir det till och 
med mojligt att tala om funktionshinder som en resurs i for
aldraskapet. De flesta foraldrar anser att deras speciella livssi
tuation medverkar till att de har mer tid for och med sina barn 
an de annars skulle ha haft. Detta sammanfaller med samhalle
liga forestallningar om den goda foraldern som finns till hands 
for sitt barn och har mojlighet att 'se' sitt barn. 

Andra positiva sidor som foriildrarna berattar om ar de spe
ciella erfarenheter och kunskaper som foraldrarna tror att deras 
barn far med sig och som de kommer att ha nytta av i livet. Dessa 
kunskaper inbegriper sadant som varderas hogt nar det galler 
barns sociala kompetens aven i andra sammanhang. Det hand
lar om att bra sig ta hansyn, att vara omtanksam och att bli 
sjalvstandig. Att manniskor ar olika och att alla har ett varde ar 
aven det viktiga varderingar som foriildrarna raknar med att 
barn far med sig i bagaget. Foraldrarna i studien delar saledes 
forestallningarna kring vilka egenskaper hos barn som varderas 
hogt. Det intressanta ar att de satter sina speciella levnadsom
standigheter i relation till att barnet forvarvar des sa egenskaper 
och kunskaper. De negativa sidorna kan ses som risker och bi
dra med oro for barnen och barnens framtid. De positiva si
dorna innebar daremot forhoppningar for barnen och deras 
framtid. Att vaga negativt mot positivt och finna det positiva 
vaga tyngre innebar att foraldrarna kan bnna tillforsikt i sitt 
foraldraska p. 

Skilda villkor? 
Det forefaller som att upplevelsen for foraldrar med forvarvade 
och medfodda skador eller sjukdomar skiljer sig nar vi kommer 
till fragan om familjeliv och foraldraskap. Personer med forvar
vade funktionsnedsattningar syns i hogre utstrackning uppleva 
sig up pm un trade att bilda familj och skaffa barn. Foraldrar med 
medfodda funktionsnedsattningar talar sallan om att de har bli-
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vit uppmuntrade att bilda familj eller skaffa barn. Tvartom ar 
det framforallt de som bjuder pa exempel dar de upplevt sig ifra
gasatta. De som daremot i ovre tonaren ell er i vuxen alder fatt en 
skada eller kronisk sjukdom berattar om hur manniskor upp
muntrat och stottat dem att bli foraldrar. Jag tycker det tyder pa 
olika bemotande av manniskor med forvarvade och medfodda 
funktionsnedsattningar. Ar det sa att realiteten har narmat sig 
ideologin i storre utstrackning for vissa an for andra? Detta ser 
jag som ett viktigt projekt for vidare forskning: Hur ser de bud
skap ut som kvinnor och man med medfodda fysiska funktions
nedsattningar mots av under uppvaxtaren nar det galler fram
tida familjeliv och foraldraskap? 

'BADE OCH' 

Som ett strak genom bokens alIa delar gar vad jag skulle vilja 
kalla en 'dubbelhet'. Jag skrev i forsta kapitlet att begreppen ar 
tankens ogon, ett uttryck lanat av Lars Dencik.2 For att forsta 
och tanka kring foraldraskap och funktionsnedsattningar har 
jag lyft fram ett antal begrepp. Dessa begrepp kan ordnas i par 
som kan ses som motsatser eller som andarna pa ett kontinuum 
- det finns ett spanningsforhallande mellan demo For att tydlig
gora vilka begreppspar och inom vilka omraden dessa ar bety
delsebarande har jag ordnat dem i en modell. Begreppsparen ar 
ordnade efter tyngdpunkt i forhallande till omrade utifran re
sultaten av studien. Nar det galler enskilda personer och famil
jer skulle vissa begreppspar kanske hamna inom ett annat omra
de. Aven andra begreppspar skulle kunna vara aktuella. Denna 
modell ska alltsa inte ses som en absolut modell utan i mer dyna
miska termer. 
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Familjer med fbraldrar 
med funktionshinder 

Ifragasattande - Erkannande 

Begransningar - Resurser 

Autonomi - Beroende 

Negativa konsekvenser - Positiva konsekvenser Som alia andra - Speciella omstandigheter 

Det mest karakteristiska i foraldrarnas beskrivningar av och re
flektion kring sina liv ar spanningen mellan forhiHlanden som 
kan upplevas vara diametralt motsatta. Hur ska konsekvenser
na av detta forstas? Ar dubbelheten ett problem for foraldrar
na? Hur hanterar de vardagens dubbelheter? 

Uppleva ambivalens eller 'omfatta paradoxer' 
Som vi sett ovan kan tillvaron for foraldrarna i studien beskri
vas genom att lyfta fram olika begreppspar, vilka yid forsta an
blicken forefaller vara varandras raka motsatser. Men det ar 
sallan saker verkligen ar enbart det ena eller det andra - hur 
garna vi an for enkelhetens skull onskar att det var sa. Ett satt att 
forsta dubbelheter ar i termer av ambivalens. I bokens andra 
kapitel om vagar till foraldraskap skrev jag om ambivalens. Men 
ar ambivalens ett relevant begrepp for att forsta foraldrarnas re
flektioner over vardagen i stort? Vi ska titta lite narmare pa be
greppet. Ordet kommer av latinets ambi 'dubbel-' och valeo 'aga 
giltighet'. Enligt Nationalencyklopedin ar ambivalens "kluvenhet, 
vacklan (mellan olika intressen), konflikt mellan motstridiga kiins-
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lor elIer forestallningar."3 Zygmunt Bauman inleder Modernity 
and Ambivalence med en definition av begreppet: 

Ambivalence, the possibilty of assigning an object or an event 
to more than one category, is a language-specifik disorder: a 
failure of the naming (segregating) function that lanuage are 
meant to perform. The main symtom of disorder is the acute 
discomfort we feel when we are unable to read the situation 
properly and to choose between alternative actions. 

It is because of the anxiety that accompanies it and the 
indecision which follows that we experience ambivalence as 
a disorder. 4 

'" 

Ambivalens forknippas vanligen med atminstone en viss grad av 
angest over nagontings 'dubbelhet'. 'Dubbelheten' stor ord
ningen, rubbar tryggheten och darmed upplever vi osakerhet. 
Bauman ser manniskornas forhalIande till ambivalens som det 
som skiljer det moderna fran det postmoderna. Kannetecknet 
for det postmoderna, enligt Bauman, ar att individerna genom 
strategier hanterar osakerhet och att mangfald aven skapar 
mojligheter. Foraldrarna har i studien talar mycket i termer av 
'bade och' och beskriver 'dubbelheter' i vardagen. Jag uppfattar 
and a salIan uttryck for nagot som kan tolkas som en 'negativ' 
elIer angestfylId ambivalens. Hur kommer sig detta? Nar jag 
forsokt beskriva foraldrarnas hanterering av vardagen har jag 
anvant uttrycket balanserande merarbete. Vissa foraldrar talar 
om balansgang i olika sammanhang: det handlar om att de fy
siskt ska orka med/ kunna genomfora det som ar viktigt for 
dem, det handlar om att ta emot lagom mycket assistans for att 
anda uppleva att familjen har en frizon elIer det handlar om att 
ett visst matt av ansvar ar bra for barnet men inte for mycket. 
Utifran mitt perspektiv arbetar foraldrarna i studien aktivt med 
att hantera 'bade och' sa att de inte i vardagen upplever ambiva
lens, trots motstridigheter elIer dubbelheter. 

En av de tydligaste linjerna bade i den har och i andra studier 
av familjer med familjemedlemmar som har nagon form av 
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funktionsnedsattning eller kronisk sjukdom ar likhet och olik
het. Familjen ar som alIa andra, men lever under speciella vill
kor. Michele Wates beskriver detta i sin bok om foraldrar med 
funktionshinder.5 Ruth Farber beskriver samma sak i en artikel 
kring en studie av modrar med kronisk sjukdom och/eller funk
tionsnedsattning. 6 Att hantera dubbelheten kan kanske forstas 
med ett uttryck Llnat av Elizabeth Larson 'the embrace of para
dox', vilket jag oversatt till att omfatta paradoxer. Enligt hennes 
egen definition betyder uttrycket: "The embrace of paradox [is] 
the management of the internal tension of opposing forces."? 
Larson ser i sin studie att dubbelhet och motsattningar kan vara 
en drivkraft i hanterandet av vardagen. 

Kan de dubbelheter vi sett genom studien forstas pa nagot 
annat satt om vi anvander ett annat begrepp an ambivalens? 
Ambivalens ar kanslan av obehag som uppstar nar vi upplever 
att nagonting kan definieras in i flera kategorier och att detta 
nog borde definieras som det ena ell er det andra. Utifran de tan
kar jag uppfattar hos Larson framstar en alternativ forstaelse 
nar vi anvander just uttrycket 'bade och'. Oet ar sa jag uppfattar 
att manga foraldrar i studien ofta gor. Oet ar bade bra och daligt 
for barnen att vaxa upp med foraldrar med funktionsned
sattningar. Oet finns bade hinder och resurser. Och sa vidare ... 

Ett uttryck (or tidsandan? 
Till viss del har des sa familjer speciella erfarenheter som inte 
delas av det stora flertalet. A andra sidan ar detta med livet som 
ett 'bade och' nagot som kanske ar mycket typiskt for var tid. 
Vardagen innehaller for alIa manniskor forhallanden som kan 
upplevas som spanningstillstand. 

Skiljer sig dessa foraldrars resonemang och existentiella lev
nadsomstandigheter fran andra foraldrars i dagens svenska sam
halle? Back-Wiklund och Bergsten skriver om dagens samhalle 
och hur manniskorna paverkas av stromningar i tiden. 
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... en trend mot okande individualitet och autonomi som de
las med de flesta vasterlandska kulturer. I dess kolvatten ska
pas via media olika kulturella uttryck, bilder och forebilder 
som utmanar det invanda och valbekanta. Vardagen ar inte 
langre forutsagbar. Vi blir osakra och ambivalenta infi::ir 
olika tankbara framtider, och vi tvingas att re{lektera och 
lara oss att hantera vardagslivets osakerheter. 8 

Back-Wiklund och Bergsten ser, kan man saga, ambivalens och 
reflexivitet som ett tidens tecken. Reflexivitet ar, enkelt uttryckt, 
reflektion over sig sjalv och de egna handlingarna. 

Foraldrarna i studien kan mojligen framsta just som ovanligt 
reflekterande. Jag tror detta har tva bakgrunder. Dels kan det 
bero pa den metod som anvants i studien. Jag traffat foraldrarna 
yid flera tillfallen, vilket satter igang tankar aven infor ett sam
tal. Dels tror jag att flera av dem ibland utifran misstankar om 
arftlighet och ibland utifran omvarldens forestallningar och be
motanden har reflekterat mer an manga andra over sitt for
aldrablivande och sin foraldraroll. 

Handikapprorelsen och dess krav pa rattigheter utifran med
borgarskapsbegreppet, vilket vi sett exempel pa i hela vastvarl
den, upplever jag som en del i det moderna projektet. Jag ser 
framfor mig hur det yore intressant att analysera framvaxten av 
begrepp som tillganglighet, jamlikhet och delaktighet in om teo
rier runt modernitet och post- eller senmodernitet. Hur forald
rarna i den har studien hanterar dubbelheter och mojliga ambi
valenser i sina liv ger aven det associationer till att kunna forstas 
utifran en post- eller senmodern kontext. 

A VSLUTNINGSVIS 

Samtliga foraldrar som stallt upp i studien ar medvetna om bris
ten pa och behovet av forebilder. De har velat dela med sig av 
sina erfarenheter till andra, bade personer med funktionsned-
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sattningar som sjalva ar pa vag in i ett foraldraskap och andra, 
inte minst da personer som genom sitt arbete kommer i kontakt 
med familjer med foraldrar med funktionsnedsattningar. 

Den har boken ar inte skriven for att ge nagra konkreta dd, 
riktlinjer eller tips varken till dig som foralder eller till dig som i 
vardagen mater foraldrar med funktionsnedsattningar. Men jag 
hoppas att den har bidragit med tva saker: For det forsta hoppas 
jag att boken har inbjudit till egna reflektioner och tankar kring 
invanda forestallningar kring foraldraskap och funktionsned
sattningar. For det andra hoppas jag att boken kan vara ett bi
drag till en okad forstaelse for vad det innebar att vara foralder 
med funktionsnedsattning och/eller kronisk sjukdom. 
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Till 
RTF, DHR och NHR i X 

Appendix I 
990103 

Jag heter Marie Gustavsson och ar doktorand yid Centrum for handikapp
vetenskap yid Linkopings universitet. Den avhandling jag arbetar med 
handlar om hur det ar art vara foralder och samtidigt ha funktionshinder 
eller kronisk sjukdom. 

Allt fler med funktionshinder valjer art skaffa barn idag. Det ar viktigt med 
forskning kring derta eftersom manga kan bara pa ora for vad det kommer 
att innebara for deras barn. Det ar ocksa viktigt med forskning av den an
ledningen att manga funktionshindrade foraldrar moter olika former av 
negativa attityder. Kunskap behover spridas for att minska fordomar och 
diskriminerande forhallningsatt. 

Det Finns manga former av funktionshinder och det gar naturligtvis inte art 
tirta pa alla. Jag har valt art tirta pa tre tillstand: CP, MS och ryggmargsskador. 

Anledningen till art jag skriver till Dig ar art jag skulle vilja komma i kon
takt med familjer, med nagon foralder fran ovanstaende grupper, som kan 
tanka sig art stalla upp pa intervjuer. Jag kommer garna till nagot mote och 
berartar om studien och besvarar fragor. 

Projektet stods av Socialvetenskapliga forskningsradet och Norrbacka
Eugeniastiftelsen. Tillsammans med min handledare, professor Bengt Erik 
Eriksson, har jag noga overvagt de etiska aspekterna i detta arbete och det 
ska inte innebara nagra risker for nagon art delta i studien. Identiteter ska 
skyddas genom hela forskningsprocessen och inte heller framga av slutpro
dukten. Den som valjer art delta kan nar som helst hoppa av utan art be
hova motivera varfor. 

En forstudie ar genomford. De fyra familjer som deltagit i denna har, som 
jag forstart det, upplevt deltagandet som positivt. En av dessa familjer har 
jag fatt kontakt med genom RTP i X tidigare. 

Jag har varit i kontakt med representanter for det natverk for foraldrar med 
funktionshinder som bildats i DHR:s regi, men behover nagon kontaktper
son pa lokalplanet som kan hjalpa till med kontakter med familjer. 

Med vanliga halsningar 

Marie Gustavsson 
[uppgifter om adress och telefonJ 
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Appendix 11 
IIINTERVJUGUIDE upplaga 3, (hjalp till sjalvreflektion) 
Inneborder, upplevelser, kanslor och tankar yid handelser och kring forete
elser. Grundfragor: Hur kandes det. .. Vad tankte du .... Hur upplevde du .... 

" beratta om dig och din familj 

Sjukdom/Skada 
upptackt 

Livsforlopp 
barndom/foraldrar/uppvaxt 
skola/ungdomsar 
utbildning 

vilka begransningar ger den 

jobb 
hur upplever du + tankte, kande 
hur gor du med ... 

partner LSS 
familjebildning personlig assistans 

,:. beratta mer om tankar och kanslor kring: 

Barn Foraldraskap 
hur ar du som foralder 
blev det som du vantade 
har du forandrats 

Arbetet hemma 
matlagnig 
stad 
handla mm 

tanken innan 
graviditet 
forlossning 
smabarnsaren 
dagis 

ser andra pa dig pa samma satt nu - dJ 
kontakt med andra foraldrar i ar barnen var mind re 

skola liknande situation ore sjd/skada 
fritidsl -aktiviteter 
kompisar 
barnen & sjdlskada 
forstar barnet/-en 
fragar barnen 
vad innebar sjd/skada 

for barnen 
positivt 
negativt 

Er vuxna relationen 
forhandling? arbetsdelning 
pratar om sjd/skada 
varderingar 
barnuppfostran 
relation (& sjd/skada) 
sexualiteten (paverkad av sjd) 

Framtiden 
vad kanner du infor 
vad tanker du om 

Iobb 
typ 
arbetskamrater 

ad barnen gor hemma 
skjutsar till... 
foraldrakontakter 
skola/barnomsorgl 
aktiviteter 

Annat som engagerar 
fritid 
vanner 
foreningsliv/politik 
slaktlfamiljl stod 
partners fami1j 
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Summary 

BACKGROUND 

An increasing number of people with disabilities are choosing to 
become parents. This is a book about men and women with 
disabilities or chronic illness who have made the choice to 
become parents. The impairment or illness of the parent 
precedes the childbirth. 

There are substantial bodies of research concerning both 
family life and parenthood, and disability. But the research on 
family life and parenthood deals with issues of disability only 
minimally. Likewise, the research on disabilities has not suffi
ciently dealt with issues of family life and parenthood. Research 
on family life and disability has mainly focused on children with 
disabilities. There are, however, exceptions that treat this area as 
an important aspect of disability research. Research on family 
life and parenthood in Scandinavia has tended to focus on 
changes in the modern family, changes due to women's entrance 
into the labour market and the expansion of various forms of 
day care. From this point of departure there has sprung research 
on negotiations and the division of labour between men and 
women living together. There is also research focusing on the 
concepts of childhood and the child. An increasing number of 
children do not live in traditional nuclear families. So parental 
separation and parents forming new relationships within 
families consisting of children from previous relationships are 
the focus of yet more research on family life. This study attempts 
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to make connections between research on modern family life, 
disability, and a combination of parenthood and disability 
lssues. 

The official intentions concerning persons with disabilities 
and family life will be exemplified by the Standard Rules in the 
Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities. 
Rule number 9: 

States should promote the full participation of persons with 
disabilities in family life. They should promote their right to 
personal integrity and ensure that laws do not discriminate 
against persons with disabilities with respect to relationships, 
marriage and parenthood. 

However, several official governmental reports and other evidence 
points to the fact that parents with disabilities sometimes 
experience negative bias and distrust of their capacities as parents. 

AIM OF THE STUDY 

This study aims to describe and analyse aspects of parenthood 
in families including parents with disabilities and/or chronic ill
ness, as well as to illuminate concepts of and thoughts on 
parenthood and disabilities in these families. 

In undertaking this study I have attempted to take account of 
the parents' own understanding of important aspects of the 
issues. I have done this by working inductively and sticking 
close to the empirical material. Simultaneously, however, I have 
been reading the literature and have formed preliminary under
standings of both parenthood and disabilities. When meeting 
the parents I employed an interview outline that arose from 
wanting answers to the following questions: 
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What are the parents' concepts of parenthood? 
What concepts of disability and chronic illness affect 
parenthood? 
How do the parents view their own parenthood? 
What is entailed in parenting together with a person with 
disabilities or chronic illness? 
What views do the parents hold of what disability means 
to the children? 
How do the parents view the impact of the surrounding 
environment on families whose parents have disabilities? 

METHODS 

This is basically an interview study, complemented by struc
tured diaries and network maps. 

Family life is considered to be something very private. The 
family chooses whom to admit and what to tell that person 
about various aspects of family life. Adding disability to the 
picture added another issue to bear in mind when trying to 
contact families for the study. To contact families directly while 
guaranteeing their integrity, I used contact persons, most of 
whom were found within the disability movement. Contact 
with families was made only after a contact person first obtai
ned consent from the parents for me make an appointment for 
an initial talk. At this first meeting I informed the parents of 
what would happen if they chose to participate in the study. It 
was important that they know who would listen to the recorded 
interview or read the transcripts, and above all, that it was 
possible to withdraw from the study at any time. If the parents 
accepted the terms we made appointments for the interviews. 

The parents chose whether to be interviewed together or se
parately. Most of interviews were individual, but a few parents 
were interviewed as couples. The parents also decided where the 
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interviews would take place, mostly choosing to be interviewed 
at home. 

Except for the initial meeting with the family, the conversa
tions and interviews were recorded. Approximately ten hours of 
conversation were recorded with each family; after the inter
views these recordings were transcribed. Certain network inter
views and conversations about the structured diaries, however, 
were not transcribed but were summarised in writing. The mate
rial was imported into QSR NUD':'IST 4, a computer program for 
analysing qualitative data. 

Analysis was done using a combination of common tech
niques, but with special emphasis placed on finding common 
themes in the various interviews. Other analysis techniques used 
were comparisons and interpretations. The centre around 
which the analysis spins is the aim of the study. It is a question of 
understanding the phenomena of disability and parenthood 
within the everyday life of the family from its own point of view. 
To form understandings, the interviews had to be read repeat
edly. The work of analysis and interpreting was intuitive, and 
consisted of juxtaposing fragments of the conversations as well 
as whole interviews, and finding relations between them. I 
attempted to understand the common themes I found in the 
parents' life stories in the light of three distinct types of concepts. 
First were concepts arising from analysis of the material. Second 
were analytical concepts from the social sciences and earlier 
studies on parenthood and/or disabilities and chronic illness. 
Third were concepts arising from my own experience and from 
the cultural context we share - a common-sense knowledge. 

SAMPLES 

When thinking of the sample for the study I decided to choose 
two impairments and a chronic illness that are quite common in 
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Sweden: cerebral palsy, spinal cord injuries and multiple sclero
sis. Since the study focuses on parenthood, especially in relation 
to disability and chronic illness, the diagnosis as such is of minor 
significance. 

Methodological considerations eventually led me to stop 
searching for more families to include in the study when I had a 
sample of eleven families comprising 39 persons. In four of these 
families the mothers have multiple sclerosis, while in four others 
there are parents - four mothers and two fathers - with cerebral 
palsy. The three remaining families have parents with spinal 
cord injuries: two fathers with traumatic spinal cord injuries 
and one mother with spina bifida. Four parents in the study 
have made use of personal assistance. 

EMPIRICAL FINDINGS AND DISCUSSION 

There are four empirical chapters and one concluding, reflective 
chapter. 

Chapter two, which is the first with an empirical basis, sheds 
light on the parents' reflections on becoming parents. There is 
not one, but a number of different roads to parenthood. These 
roads wind their way between wishes, decisions and worries 
about the various risks related to the enterprise of becoming a 
parent. The strongest motive was the longing for a child and a 
sense of this being the right time to have a child. The child could 
be seen as the outgrowth of a relationship or as a part of one's 
future. Several of the mothers spoke of how their child "had just 
come." I called this line of reasoning fatalistic, in contrast to 
parents who spoke more in terms of planning. There were no 
hard and fast barriers between these two lines of reasoning: 
parents mixed the rationales, and though they might very much 
have wanted a child and acted to accomplish this, yet they might 
still consider a pregnancy as completely beyond their control. 
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Such fatalistic reasoning could be a way of handling worries and 
feelings of ambivalence. The risks perceived by the parents were 
the physical risks associated with pregnancy, the risk of 
hereditary disabilities, or being questioned or distrusted in the 
parenting role. 

The next three chapters deal with the families' living 
circumstances, but from different angles. Chapter three con
cerns the impact of the surrounding environment on the family. 
The term "surrounding environment" is to be understood in a 
broad sense. It relates to societal notions concerning parent
hood and disability and the ensuing expectations and demands, 
as well as the impact from the family's social network. Concepts 
that are actualised in this chapter are normality and stigma. The 
family's social network is a carrier of societal notions, but this is 
not the only way it is important. A family's closest environment 
is important for it, and is often considered to be positive and a 
resource. I believe it is important to realise that it in some ways 
this environment can also be a hindrance. It is our interaction 
with our significant other, our very closest, that shapes our iden
tity and picture of ourselves. This implies that it can be difficult 
for a person to step outside what is expected of him or her. The 
dichotomous concepts which characterise this chapter are 
questioning and recognition. 

The fourth chapter deals with the effects of impairment or 
chronic illness when this becomes a variable in the equation of 
everyday life. I found three approaches that the families used 
when handling the effects of impairment on everyday life: the 
family's own work, activation of the family's network and using 
support from official services. The family's own work is 
primarily a question of the division of labour in the household, 
both between the parents themselves and between parents and 
children. The findings of this study suggest that even though 
children in families whose parents have disabilities may not 
contribute more work in the home, the work they do is seen in a 
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special light. Activating the family's own network mainly con
cerns babysitting and such matters. As it directly relates to 
disability, the family's network sometimes functions as a back
up system when ordinary solutions temporarily break down. 
Using support from official services can in this study be under
stood as using personal assistance. This has been of great value 
to many, and guiding one's own personal assistants is signi
ficantly different from being a care receiver. Yet it remains a fact 
that sometimes it is hard to accept assistance, help or support, 
and the family often needs free space from assistance. This is a 
main reason why the families often combine the three app
roaches. The dichotomous concepts characterising what we see 
in this chapter are hindrances and resources. 

Chapter five concerns the parents' reflections on children 
and parenthood. The parents in this study describe living with 
disabilities in the family and its implications for the children in 
terms of "being both ... ": there are both positive and negative 
aspects. There are both good and bad sides to growing up in a 
family with disability, but when the positive and the negative 
sides of disability in the family are weighed the positive domina
tes. Most parents believe that the special circumstances of their 
family life allow them to spend more time with their children 
than would otherwise be the case. The parents describe what 
they regard as the special experiences and knowledge that their 
children acquire which will benefit them as adults. For example, 
the parents mention learning to be considerate, thoughtful and 
also independent. That all people are different and every person 
is valuable are other lessons the parents believe their children 
learn. The parents in the study share a mixture of worries and 
hopes with most parents in society. In most cases they trust their 
own abilities and resources. They feel confident that they can 
compensate their children for any disadvantages arising from 
the effects of impairment or chronic illness. 
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As a comprehensive summary of this study it should be 
pointed out that the parents first and foremost describe their 
families as like any other families, but at the same time describe 
the special circumstances they live under. Having an impairment 
or living with a chronic illness can be a disadvantage in some 
ways in our society. It is not always that the disadvantage stems 
directly from the impairment itself. Of major importance is the 
meeting between the individual and his or her surrounding 
environment, and the demands made on the individual and his 
or her abilities. This meeting can be perceived by the individual 
as social barriers. Among the parents there are both worries 
about their children and their future and at the same time strong 
confidence that their children are fine and well prepared for the 
future. The dichotomous concepts noted above and the feeling 
the parents express of living in a world of double standpoints 
can be understood as ambivalence or in terms of embrace of 
paradox. 
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