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Sammanfattning 

 
Att få ett barn är en av de viktigaste händelserna i en människas liv. Om barnet har en 

funktionsnedsättning kan fäder känna en stor påfrestning. I denna situation är det viktigt med 

stöd och information från omgivningen. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fäder 

till barn med funktionsnedsättning upplever och hanterar sin livssituation.  För att kunna nå 

vårt syfte har vi gjort en kvalitativ intervjuundersökning med fem fäder till barn med 

funktionsnedsättning i X kommun.  

 

Coping och KASAM – känsla av sammanhang användes som teoretisk referensram för att 

analysera det insamlade materialet. Referensramens begrepp begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet användes som struktur i analysen. Även litteraturforskning som var relevant 

till undersökningen användes i studien.  

 

Den övervägande upplevelsen av intervjuerna var att fäderna inte ser sitt barn som ett sjukt 

barn utan att det bara handlar om ett funktionshinder, det vill säga ett praktiskt hinder. Själva 

nedsättningen såg de inte som ett problem. Fäders kunskap kring funktionsnedsättningen 

visade sig vara mycket stor. Genomgående var att informanterna gav intryck av att de var 

tillfreds med det stöd och insatser som gavs. Dock hade detta krävt mycket tid och energi från 

dem. Intervjuerna påvisade även att fäderna inte upplevde det som att de blivit märkbart 

utsatta för något negativt bemötande av samhället och omgivningen. Det framkom att de 

genom att ha en god relation till den andre föräldern underlättar att hantera situationen. Ett 

intensivt arbetsliv samt ett funktionsnedsatt barn resulterade i en minskad kontakt med 

bekantskapskretsen. Resultatet var överraskande eftersom vi var övertygade om att fäder till 

barn med funktionsnedsättning upplevde sitt liv som en kris, där de inte kunde hantera 

svårigheterna.  

Däremot visade resultatet att fäderna accepterar barnet som det är och uppskattar och ser det 

som är positivt i sina liv. 

 

 

Nyckelord: barn med funktionsnedsättning, fäder, upplevelse, KASAM. 
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Abstract 

 
To have a child is one of the most important events in a person's life. When the child has a 

disability fathers can feel great stress about it. At that time, it is important to have support and 

information from the surroundings. The aim of this thesis is to illuminate 

How fathers of children with disabilities experience and manage their life situation. 

In order to achieve our purpose we have made a qualitative interview with five fathers of 

children with disabilities in the city of X.  

 

Coping and The SOC scale - sense of coherence scale was used as a theoretical frame of 

reference for analyzing the collected material. Frame of reference concepts comprehensibility, 

manageability and meaningfulness were used as a structure in the analysis. We have also 

made use of research literature that was relevant to our thesis.  

 

The overwhelming experience of the interviews was that the fathers do not see their child as 

sick but only with a disability, a practical obstacle. The actual reduction was not a problem. 

Father's knowledge about the impairment proved to be considerable. Throughout, the 

informants gave the expression that they were satisfied with the support and interventions 

provided. However, this had taken much time and energy from them. The interviews also 

showed that fathers did not experience that they became significantly exposed to any negative 

response of society or surroundings. It appeared that both fathers and their spouses had an 

intensive full-time job that required much energy. Intensive work, and a function impaired 

child resulted in less contact with their acquaintances. The result was surprising because we 

were convinced that fathers of children with disabilities experience their lives as a crisis, 

where they could not cope with difficulties. However, the results showed that fathers accept 

the child as it is and appreciates the positive things in life.  

 

 

Keywords: children with disabilities, parents, experience, The SOC scale 
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1. INLEDNING 
 

1.1. ATT BLI FAR TILL ETT BARN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
 

Lundström (2007) skriver i sin avhandling Ett barn är oss fött att få ett barn är en av de 

viktigaste händelserna i livet. Under graviditeten förbereder föräldrarna sig för den nya 

situationen. Många drömmer och funderar över hur den lilla varelsen skall se ut och vara. 

Fäder på samma vis som mödrar, genomgår en psykisk omstrukturering under graviditeten 

och möjlighet att bearbeta sin relation till barnet (Lundström 2007) 

 

Fäder på samma sätt som mödrar kan känna upprymdhet vid barnets födelse, lättnad att babyn 

mår bra, stolthet, självaktning och känslor av närhet (Lundström, 2007). Att få ett friskt barn 

kan av pappan upplevas som en bekräftelse på sin egen framgång (Fyhr, 2002). Däremot att få 

ett funktionsnedsatt barn kan väcka känslor såsom sorg, ilska och ambivalens. Vissa föräldrar 

är benägna att uppfatta barnet och dess funktionsnedsättning som en bekräftelse på sin egen 

duglighet, en förstärkning av en i grunden negativ syn på sig själv. ”Varför just jag?” är en 

fråga som är både mänsklig och ofrånkomlig. Dessa känslor kan förstärkas när föräldrar möter 

barn utan funktionsnedsättning (Åström, 1993). Fyhr (2002) framhåller att föräldrar till barn 

med funktionsnedsättning har svårt att acceptera att drömbarnet är borta och de har svårt att 

släppa drömmen. 

 

Mödrar och fäder reagerar olika under första tiden med barnet, särskilt vid olika 

krissituationer. Männen ser oftast som det viktigaste att skydda kvinnan och barnet i dessa 

sammanhang, medan händelsen berör mammans inre värld. Detta kan innebära att kvinnan 

reagerar starkare och tydligare än mannen, och ibland tolkas det felaktigt som att mannen inte 

tycker det är lika svårt. Fäder kanske hindras av sitt eget förbud att uttrycka sina känslor eller 

kanske upplever de att de måste värna om familjen och vara starka (Annerén, m.fl.1996). 

Stress är en vanlig upplevelse hos föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Fäder är mer 

benägna att uppleva stress inför barnets temperament, för sin relation till barnet och på hur 

andra ser på familjen. Faderns stress är associerad till barnets roll i samhället och över sin 

förmåga att möta barnets ekonomiska behov (Hansson & Röstberg, 2005). 

 

Samhälliga föreställningar och utvecklingar har inverkan på hur föräldraskapet ska utvecklas 

(Lundström, 2007). Samhällets normer och behov av att sanktionera männens faderskap utgör 

olika konkreta och symboliska handlingar. Normen är resultatet av allmänt omfattande 

värderingar och det är mot dem som ord och handlingar mäts och bedöms. På grund av detta 

är förhållandet mellan det samhälleliga och det personliga komplext och ibland 

motsägelsefullt. Männens upplevelser och samhällets förväntningar kan strida mot varandra. 

Att få barn och därmed bli far innebär inte automatiskt att man blir far i samhällets ögon. 

Faderskap är därmed inte bara en privat händelse utan också en offentlig, samhällelig 

angelägenhet (Hagström, 1999).  

 

Föräldrar utvecklar en känslighet för barnets skull, detta innebär också att det finns en stor 

känslighet för omgivningens bemötande och attityd (Lundström, 2007). 

Lindblad (2006) framhåller i sin avhandling att föräldrar med funktionsnedsatta barn anser att 

det bästa stödet är att ha andra föräldrar i liknande situationer att tala med och att dela sina 

tankar och bekymmer med. En studie av Seybold, Fritz och Macphee (1991) visar att föräldrar 

till barn med olika slags funktionsnedsättning fick mer praktiskt och känslomässigt stöd av 

vänner och närstående än av professionella (Seybold, m.fl., 1991). I Kearney och Griffins 
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(2001) studie med australiensiska föräldrar framkom det att deras barn var en källa till glädje 

trots funktionsnedsättningen, däremot var omgivningens negativa attityd en källa till sorg. 

Föräldrarnas självskattning av stress är relaterad till professionella inom omsorgen (Kearney 

och Griffin, 2001). Ett begynnande samspel tillsammans med professionell, där det ges olika 

råd är utmärkande för ett gott föräldraskap (Lundström, 2007). 

 
Utgångspunkten med denna studie är våra upplevelser under praktikperioden av familjer, som 

har barn med funktionsnedsättning. De mödrar vi mötte berättade ofta om sina känslor och 

upplevelser av sitt barn med funktionsnedsättning. Fäder brukade nästan aldrig vara med på 

möten och uppföljningar, mödrar representerade fäderna och uttalade även deras åsikter om 

gällande situation. En diskussion om hur det kommer sig att mödrar tenderar vara den grupp 

som står i förgrunden, och inte fäder, väckte vårt intresse till att studera fäders upplevelser av 

att ha barn med funktionsnedsättning. 

 

1.2. BAKGRUND 

 
1.2.1. VAD ÄR FUNKTIONSNEDSÄTTNING? 

 

Socialstyrelsens definition för funktionsnedsättning är: 
 

”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan 

uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. 

Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur” 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

Människor använder ibland även begreppet funktionshinder, dock gör man en distinktion dem 

emellan. Socialstyrelsens definition för funktionshinder är: 
 

”Funktionshinder är de begränsningar som en funktionsnedsättning kan innebära för en person i 

relation till omgivningen. Funktionshinder är inte något som en person har utan det är miljön som är 

funktionshindrande” (ibid). 

 

Den definition som används i studien är funktionsnedsättning, då det är själva nedsättningen 

och inte funktionshindret som det fokuseras på. Vi är medvetna om att begreppen 

funktionshinder och handikapp även används i studien ibland. Anledningen till att även dessa 

begrepp nämns, beror på att den litteratur som legat som underlag till stor del använder dem 

som ett övergripande samlingsnamn.  

 

1.2.2. EN TILLBAKABLICK PÅ FUNKTIONSHINDER 

 

I början av 1960-talet var de sociala förhållandena för funktionshindrade och deras familjer 

mycket otillfredsställande och prövande. Det fanns ingen social omsorg för barnen, inga 

skolor för de som inte ansågs bildbara och inga arbetstillfällen. Vårdhem, centrala 

internatskolor och centrala landstingsinstitutioner för barn var den enda lösningen om 

föräldrarna inte kunde klara situationen själva. På institutionerna förekom sovsalar för åtta till 

tolv personer och deras aktivitetsprogram var ganska begränsad. Institutionerna gjorde 

deprimerande intryck inte bara för föräldrarna som ställdes inför mycket svåra och ödesdigra 

val. Förhållandena var ganska förskräckliga och skandalöst dåliga och institutionerna var 

oftast dystra anläggningar. 1954 års lagstiftning hade inte så mycket att erbjuda i fråga om 

omsorg ute i samhället trots föräldrarnas önskan att ha andra val och möjligheter och mer 
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mänsklig kontakt. Olika krav och riktlinjer diskuterades inom FUB (Riksförbundet För 

Utvecklingsstörda Barn), vilket resulterade i att ett preliminärt förslag till ny lag presenterades 

1964. Det dröjde till december1967 då den slutliga propositionen antogs av riksdagen. Lagens 

omfattning var inte längre begränsad till institutioner utan fokuserade i stället på de 

utvecklingsstördas lagliga rätt till samhällets omsorg. Samhällsinsatser inbegrep obligatorisk 

utbildning för alla barn, små elevhem och gruppboende samt sysselsättningscentra för vuxna 

(Nirje, 2003). 

 

Detta brännande problem gav underlag för ett prövande av en teori, en realistisk och praktisk 

princip, normaliseringsprincipen som grundades av Bengt Nirje år 1969. Detta är ”ett synsätt 

som uppfattade de utvecklingsstördas och deras familjers levnadsmönster som något som 

borde ändras eftersom det var plågsamt annorlunda än andra medborgares” (Nirje, 2003:37). 

Normaliseringsprincipen handlar om funktionshindrades rätt till livsvillkor och 

vardagsmönster som ligger så nära samhällets gängse mönster som möjligt. Målet med detta 

är att låta de utvecklingsstörda uppnå en tillvaro så nära den normala som möjligt. Denna 

princip gäller alla, oberoende av om de är lindrigt eller svårt utvecklingsstörda, oberoende 

ålder eller boende form. Normaliseringsprincipen har haft stor betydelse för att förbättra de 

utvecklingsstördas situation i Sverige. Personer med funktionshinder fick ökat inflytande, 

jämlikhet och delaktighet. Normaliseringsprincipens beståndsdelar bestå t.ex. av att man skall 

inta sina måltider under normala förhållanden förslagsvis genom att äta i stora grupper som i 

skolan eller på arbetet, eller under familjeliknande förhållanden. Dagen skall innehålla 

meningsfulla aktiviteter som undervisning, arbete och fritidsaktiviteter. Utvecklingsstörda bör 

få uppleva riter och ritualer som hör samman med nationaldagar eller religiösa högtider och 

av traditioner i samband med de egna eller familjemedlemmarnas högtidsdagar (Nirje, 2003).  

Sveriges välfärdspolitiks grundläggande mål är att tillfredställa sina medborgare. Varje 

individ är enskild och har sina rättigheter. Staten inför olika lagar för att underlätta livet för 

dem som är äldre och funktionshindrade. För äldre människor och funktionshindrade har den 

sociala och ekonomiska utvecklingen stor betydelse. Staten inför olika former av stödinsatser 

för att ge de största möjligheterna till dem som behöver hjälp. Den handikappolitiska 

målsättningen, är att ge samma levnadsförhållanden som andra ska ha, att de 

funktionshindrade människorna ska leva ett normalt liv. För att uppnå målet blev 

normaliseringsprincipen målsättning för den svenska handikappolitiken (Tideman, 1996).  

 

Idéerna om människans värde och värdighet har sina spår i den nuvarande svenska grundlagen 

där det i regeringsformen står att ”den offentliga makten skall utövas med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilde människans frihet och värdighet” (Tideman, 

1996:188). I bland annat socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) samt hälso- sjukvårdslagen finns förtydliganden av riktlinjer och 

även praktiska konsekvenser. 

 

1.2.3. VAD SÄGER LAGEN 

 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska 

garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de 

får den hjälp dem behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken 

service dem får. LSS trädde i kraft den 1 januari 1994 och utgör en väsentlig del av den 

handikappreform som riksdagen beslutade om året innan. Målsättningen med all verksamhet 

enligt LSS är att underlätta det dagliga livet för personer med omfattande 

funktionsnedsättning och främja full delaktighet i samhällslivet. Enskilda ska ges största 

möjliga inflytande över hur insatserna ges. Länsstyrelserna har tillsyn över verksamheterna 
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enligt LSS i länet, både kommunala och enskilda, och har även rätt att inspektera dessa. 

Länsstyrelserna ska informera och ge råd till enskilda och till kommunerna. De ska främja 

samverkan i planering mellan kommuner, landsting och andra samhällsorgan (Socialstyrelsen, 

2009). 

 

Anhöriga till funktionshindrade personer lever under mycket påfrestande förhållande såväl 

fysiskt, psykiskt som socialt. Anhöriga har en stor roll som vårdgivare och samhällets stöd 

kan inte vara tillräckligt. Svenska staten är medveten om anhörigas betydelse och försöker 

minska tyngden från de anhörigas axlar genom förändringen av socialtjänstlagen, där det 

infördes en ny bestämmelse i 1 januari 1998. I 5§ sägs att socialnämnden genom stöd och 

avlösning bör underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre 

eller de som har funktionshinder. Bestämmelsen har sin grund i vetskapen att anhöriga svarar 

för betydande hjälp- och stödinsatser till äldre och personer med funktionshinder. ”De 

anhörigas insatser antas vara betydligt större än samhällets hjälpinsatser”
 
(Bergstrand & 

Hermansson, 1998:33). 
 

1.2.4. STATISTIK OM FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

 

Minst 1,8 miljoner i hela befolkningen har någon permanent funktionsnedsättning. En exakt 

siffra på hur många det finns, går det inte att ge, då det exempelvis kan vara svårt att särskilja 

funktionsnedsättningar från personer med olika funktionsnedsättningar men även vilken grad 

av funktionsnedsättning samt huruvida den är stadigvarande eller inte 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2009). Sammanlagt uppgick antalet LSS-insatser som redovisats till 

knappt 109 000 st. Cirka 87 procent av dessa insatser rörde personer med utvecklingsstörning, 

autism eller autismliknande tillstånd (personkrets 1). Daglig verksamhet, var den LSS-insats 

som flest personer hade, drygt 28 000 personer. Cirka 22 300 personer hade insatsen; bostad 

med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, cirka 18 400 

personer hade insatsen; kontaktperson, drygt 10 200 personer hade insatsen; korttidsvistelse, 

knappt 9 700 personer hade insatsen; ledsagarservice, knappt 6 700 personer hade insatsen; 

råd och stöd och knappt 5 200 personer hade insatsen; korttidstillsyn. Övriga insatser enligt 

LSS gällde färre än 5 000 personer per särskild insats (Socialstyrelsen, 2009). 

 

1.3. PROBLEMFORMULERING 
 

Det som vi upplevde under vår praktikperiod, var att det oftast var mödrar som brukade vara i 

fokus och hade lättare att uttrycka sina upplevelser och erfarenhet av sitt barn med 

funktionsnedsättning. Denna upplevelse och våra erfarenheter på praktikplatsen fick oss att 

tänka över hur fäder till barn med funktionsnedsättning upplever sin livssituation. På varje 

möte, varje uppföljning och bestämmelser om stöd och insatser till barnet, var det mödrar som 

var involverade. Mödrar fick uttrycka sina känslor och erfarenheter väldigt tydligt om hur det 

är att ha ett sådant barn. Uttrycker fäder också sina känslor så uppenbart? Om inte, vad kan 

detta få för konsekvenser? Vår hypotes i denna studie är att fäder har svårt att uttrycka sina 

känslor om sitt funktionsnedsatta barn. Om de inte uttrycker sina känslor så kan de inte säga 

vad de har för behov. Detta kan leda till extrem stress och påfrestningar. 

 

1.4. SYFTE 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur fäder till barn med funktionsnedsättning 

upplever och hanterar sin livssituation. 
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1.5. FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Hur upplever fäder sitt faderskap? 

Hur upplevs mötet med omgivningen och professionella inom omsorgen av 

funktionshindrade?  

Vad upplevs som stöd? 

 

1.6. TEORI 

 
För att tolka och analysera fäders upplevelse används Coping och KASAM som teori 

KASAM beskriver människors egna upplevelser av sina möjligheter att hantera stress och 

svåra situationer (Antonovsky, 2005). Coping är individers psykologiska och 

beteendemässiga tillvägagångssätt att hantera externa påfrestningar och stress. Individen 

reducerar psykiska- och känslomässiga påfrestningar och spänningar, som hon uppfattar som 

ett hot genom verksamma strategier (Ahmadi, 2008). Dessa teorier passar i studien då vi vill 

ta reda på fädernas upplevelser och därmed kan vi analysera deras svar och se om dessa fäder 

upplever det som svårt och stressigt. 

 

1.6.1. COPING 

 

Den amerikanske psykologen Richard Lazarus myntade på 1960 talet begreppet coping, som 

ett led för att kunna förstå individers förmåga att hantera stress. Med coping menar Lazarus 

individens psykologiska och beteendemässiga tillvägagångssätt för att klara externa krav och 

påfrestningar (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Coping är en process som kan förändra det stressfulla problemet eller reglera den 

känslomässiga reaktionen. Genom detta sätt handskas den enskilde med avvikelsen mellan det 

som situationen kräver och de tillgängliga resurserna. Att förändra förhållandet mellan jaget 

och miljön och reducera känslomässig smärta är två generella mål med copingstrategier 

(Ahmadi, 2008). En definition av vad coping är har Tornstam (2001) och den lyder på 

följande sätt: 

 
”Coping är sådana beteendemässiga eller kognitiva reaktioner på stress och 

allvarliga påfrestningar, som syftar till att ändra den påfrestande 

situationen, hålla stressen under kontroll, förbereda sig för den, eller att 

förebygga den” (Tornstam, 2001:237). 

 

Det finns två copingstrategier som är speciellt framträdande och dessa strategier kännetecknar 

människors sätt att tänka kring problem och stressiga situationer. Den första är aktiv 

copingstrategi som är behavioristiska och psykologiska gensvar, detta innebär att individen 

aktivt försöker förändra det som känns jobbigt eller stressande (Ahmadi, 2008). En individ 

som medvetet försöker bemästra en stressfylld situation utför aktiv coping. Genom att 

konfrontera och möta problem eller smärta finner man positiva aspekter i tillvaron. Piggot 

m.fl. framhäver att en positiv attityd underlättar att hantera de svårigheter man möter (Piggot 

m.fl., 2002). Enligt författarna är att tänka positivt och att fokusera energin på uppnåbara 

resultat och realistiska mål en copingstrategi. Den andra är passiv copingstrategi som är en 

motsats till aktiv coping. Passiv coping definieras med att individen reagerar omedvetet och 

psykiska försvarsmekanismer träder in för att skydda individen mot skada (Brattberg, 2008). 

Individen intar ett passivt förhållningsätt till tillvaron med alla dess krav på hur man ska vara 

och bete sig och lämnar över ansvaret till en utomstående källa (Ahmadi, 2008). Reichenberg 
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(2001) menar att en människa som drabbas av något problem, då tänker att det alltid finns 

någon som har det värre än en själv och tror även att problemen ska lösa sig av sig själv. 

 

Brattberg (2008) framhåller i sin bok Att hantera det ohanterbara att det finns ytterligare en 

copingstrategi, förutom de två som beskrivits innan och det är undvikandestrategi. Det 

innebär att individen kan förneka, undvika eller distansera problemet. Detta sker genom att 

man flyr in i arbete, missbruk, tränar hårt eller på andra sätt undviker att möta problem. Detta 

har som konsekvens en ökad stress vilket i sin tur ytterligare får konsekvensen av en sämre 

hälsa hos individen. 

 

Individens uppfattning och utvärdering av den aktuella påfrestningen är avgörande av deras 

sätt att bemästra stressade situationer. Erfarenheter och kunskaper av stressande utmaningar 

tillsammans med individens copingresurser, kan ge ökade möjligheter att utveckla nya 

copingstrategier som är användbara, även i andra sammanhang (Antonovsky, 2005). 

Individens känsla av balans, dess sociala och fysiska omgivning och personlighet kan vara 

avgörande faktorer för valet av copingstrategi. 

Individer som har en högre känsla av sammanhang har vanligtvis även en högre förmåga i att 

hantera stressfyllda situationer och söker en lämplig copingstrategi utifrån dess kontext 

(Brattberg, 2008). 

 

1.6.2. KASAM 

 

Antonovsky (2005) sammanfattar KASAM enligt följande: 

 
”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk 

känsla av tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre 

värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 

de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som 

dessa stimuli ställer till en finns tillgängliga och dessa krav är 

utmaningar, värda investering och engagemang” (Antonovsky, 2005:46). 

 

Teorin om känsla av sammanhang (KASAM) har sin utgångspunkt i det salutogenetiska 

synsättet som fokuserar på hälsans ursprung, således de faktorer som gör att man rör sig mot 

ett friskt tillstånd (Antonovsky, 2005). Man bör fokusera och behålla de resurser som får oss 

att må bra, även under traumatiska händelser. Antonovsky beskriver hur den mänskliga 

tillvaron är full av påfrestningar och problem som måste lösas. Han kom under en studie fram 

till att de med ett högt KASAM klarade av att hantera sina trauman och att de dessutom 

klarade av att lägga dem bakom sig eller ta lärdom av dem på ett konstruktivt sätt (ibid.). 

 

KASAM delas in i de tre komponenterna: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Begriplighet 

 

Begriplighet utgör kärnan i den ursprungliga definitionen av KASAM. Den visar i vilken 

utsträckning som man upplever yttre och inre stimuli som förnuftsmässigt åtkomliga, om man 

anser informationen vara ordnad och sammanhängande. En människa som innehar en hög 

känsla av begriplighet räknar med att framtida stimuli kommer att vara förutsägbara eller om 

de kommer som överraskningar kommer hon/han att ordna och förklara dem. Antonovsky 

(2005) menar att man inte beskriver oturliga händelser som att man är otursförföljd och att det 
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kommer att fortsätta, utan ser dem i stället som erfarenheter och utmaningar som man kan 

möta. En människa med hög begriplighet förmår att göra dem begripbara. 

 

Hanterbarhet 

 

Hanterbarhet handlar om den grad av resurser man upplever sig ha till sitt förfogande för att 

möta de krav som ställs av de stimuli man möter. Resurserna syftar till det man själv eller 

någon behörig, som det finns tillit till, kontrollerar över. Det kan vara ens make eller hustru, 

vänner, kollegor, Gud, historien, partiledaren, en läkare eller någon annan som man kan lita 

på och räkna med (Antonovsky, 2005). Författaren beskriver att personer med stark känsla av 

hanterbarhet inte känner sig som offer för omständigheterna och att de inte tycker att det är 

livet som behandlar dem orättvist. Den som har en hög känsla av hanterbarhet har 

inställningen att olyckliga saker händer och när de sker kommer man att kunna hantera dem, 

inte att känna sig som ett offer och sörja för alltid.  

 

Meningsfullhet 

 

Meningsfullhet kan betraktas som KASAM-begreppets motivationskomponent som syftar på i 

vilken utsträckning en människa känner att livet har en känslomässig innebörd. När svåra 

situationer uppstår är det värt att investera energi och engagemang på att förbättra situationen 

samt att lösa problemet. Man ser dessa situationer som utmaningar och söker meningen med 

dem för att ta sig igenom istället för att uppleva dessa situationer som bördor. De med svagare 

KASAM har sällan något i sina liv som har stor betydelse (Antonovsky, 2005).  

 

1.7. TIDIGARE FORSKNING INOM OMRÅDET 
 

Elisabeth Lundströms avhandling (2007) Ett barn är oss fött. Att bli förälder när barnet har 

en funktionsnedsättning - ett beskrivande och tolkande perspektiv. 

I avhandlingen tar författaren bland annat upp bemötande och samspelet mellan föräldrar och 

professionella. Författaren är till yrket specialpedagog och har därigenom kommit att arbeta 

med många familjer med någon form av funktionsnedsättning. I och med att författaren har 

stor kunskap inom området, betraktas avhandlingen extra intressant då den berör ämnen som 

kommer att belysas i studien. I Avhandlingen påvisas, genom föräldrarnas berättelser, att det 

krävs en fingertoppskänsla av de professionella och genom deras bemötande förmedlades en 

bild av hur föräldrarna betraktades och om deras situation togs på allvar. Under studiens gång 

har vi ofta läst och hämtat inspiration från denna avhandling samt att det har hjälpt oss för att 

få en ökad förståelse av föräldrars interaktion med samhället samt fäders perspektiv på sin 

situation.  

 

Lars Plantin har skrivit boken Män, familjeliv och föräldraskap (2001). Boken bygger på 

intervjuer med trettio föräldrapar i Sverige och tjugo i England. Utifrån männens egna 

perspektiv har författaren belyst hur faderskapet upplevs och vilka känslomässiga drivkrafter 

som ligger bakom deras agerande. Inför undersökningen har boken varit till hjälp för att få en 

ökad förståelse av förväntningar på faderskapet samt jämställdighetsidealet i samhället, vilket 

även förstärker våra informanters berättelser under resultatet. Författaren skriver att det 

ekonomiska stödet som ges via socialförsäkringssystemet ger föräldrarna goda utsikter att 

kunna kombinera arbetsliv och familjeliv. Detta är intressant då även vår studie, belyser detta 

ämne i form av en frågeställning.  
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Britt-Marie Lindblads avhandling (2006) Att vara förälder till barn med funktionsnedsättning, 

erfarenheter av stöd och av att vara professionell stödjare. Författaren har en bakgrund som 

barn- och distriktssköterska och därmed mött många familjer som har barn med 

funktionsnedsättning. Hennes intresse har väckts kring dessa familjer och hon har haft en 

strävan att förstå föräldrarnas egna erfarenheter, därav har hennes undersökning uppkommit.  

Avhandlingen kom att skilja sig något i förhållande till vår studie. Författaren har genomfört 

intervjuer med 39 föräldrar och 9 professionella och i vår studie genomfördes intervjuer med 

fem fäder, detta kan eventuellt ha varit anledningen till att det skiljde sig något i resultatet, 

jämfört med det resultat författaren påvisade. Avhandlingen tar upp ämnen som innebörden i 

att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning, informellt stöd, professionellt stöd och 

att vara en professionell stödjare, ämnen som berörs i vår studie. Avhandlingen hjälpte oss att 

skapa en förförståelse av föräldrarnas upplevelser, av sitt barn med funktionsnedsättning, 

inför våra intervjuer. Samt att den ledde oss till andra intressanta referenser som var till stor 

nytta för oss under studiens gång.  

 

1.8. DISPOSITION  

 
I Kapitel 1 som är inledningen, där bakgrunden till arbetet beskrivs. Här presenteras 

författarna, varför detta ämne valts att studera och syftet. Här beskrivs även vilken teori som 

används vid analysen och tolkningen av det insamlade materialet. I detta kapitel redovisas 

också vilka tidigare forskningar som gjorts om samma ämne. Kapitel 2 handlar om vilken 

metod som valts samt tillvägagångssätt. I kapitel 3 redogörs för bakgrunden av informanterna 

samt den resultatredovisningen som framkommit i bearbetning av intervjuerna. Avsnittet 

resultatredovisningen har delats in i olika tema för att få en struktur i studien. Avsnittet börjar 

med en presentation av intervjupersonerna. Följande tema är upplevelser av beskedet, 

omgivning, stöd och insatser. Temat omgivning berör även familjerelationer med tanke på att 

alla människor, inklusive makan, ingår i faderns omgivning. I kapitel 4 redovisas studiens 

analys och tolkning av resultatet utifrån tidigare redovisade teoretiska begrepp. Kapitel 5 är 

slutdiskussion, där våra upplevelser av studien diskuteras. 
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2. METOD 

 
Undersökningen handlar om upplevelser och detta kan studeras bäst med en kvalitativ metod, 

som handlar om att skapa en djupare förståelse för ett fenomen. Syftet med kvalitativa 

forskningsintervjuer är att förstå livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv (Kvale, 

1997). 
Denna studie kunde ha gjorts med en kvantitativ undersökning som brukar vara i form av en 

enkättundersökning men detta skulle dock inte ha gett en djupare förståelse för fäders 

upplevelser, då möjligheterna att fråga följdfrågor i en enkättundersökning försvinner 

(Ejlertsson, 2003). Fördelarna med en kvalitativ metod är att man får en personlig kontakt 

med respondenten. Man kan också ställa följdfrågor, likaså kan man reda ut eventuella 

missuppfattningar, eftersom också respondenten ges möjligheten att fråga om eventuella 

oklarheter.  Nackdelar med kvalitativ metod är att det kan finnas svårigheter i att analysera de 

svar man fått. Det kan uppstå en intervjuareffekt d v s det kan vara svårt att hitta balansen 

mellan att vara objektiv och samtidigt få en tillitsfull relation med den man intervjuar. Det kan 

även vara tidskrävande att genomföra intervjuer, de ska planeras, genomföras och bearbetas. 

Det finns även en risk att intervjuguiden inte kan följas till punkt och pricka och att eventuella 

följdfrågor kan dyka upp (Starrin, 1994). 

 

Forskningsintervjun är en specifik form av samtal och har fokus på individen. Det finns tre 

olika bruk av samtalet som del av vardagens samspel, som professionell utfrågning och som 

filosofisk dialog. Även om forskningsintervjun till sin struktur liknar ett vardagligt samtal har 

den utnyttjats som en professionell intervju med ett angreppssätt och en specifik frågeteknik i 

denna studie (Kvale, 1997), där syftet och frågeställningarna låg som underlag. Om vi bara 

hade hållit oss till det vardagliga samtalet hade risken varit större att informanterna kunde ha 

hoppat från det ena till det andra temat (Ruane, 2006). 

 

 2.1. URVAL 

 
Kriterierna vid urvalsförfarandet var kvoturval, dvs. att det inte var slumpmässiga urval utan 

ett urval av människor som tillhandahölls oss för ett bestämt avseende (Trost, 2001). Att 

intervjuundersökningarna genomfördes i en kommun i Gävleborg var inte ett slumpmässigt 

urval utan det var en medveten avgränsning med tanke på att alla fäder är berättigade till lika 

stöd och insatser. Olikheter mellan kommunerna angående insatser och stöd kunde ha 

påverkat resultatet. Dessutom är vi båda bosatta i X stad och detta underlättade sökvägar till 

informanter. Avgränsningen att informanterna skulle ha flera barn än ett beslutades av oss för 

att uppväga risken att det kan råda olika omständigheter i annat fall. För att få ett brett 

perspektiv på informanternas upplevelser genomfördes ingen avgränsning på informanternas 

ekonomi, social status, ålder etc. 

 

I studien intervjuades 5 personer i X kommun. Informanter består av en chef, en polis, en 

arbetslös, en egen företagare och en tjänsteman. Deltagarnas ålder varierade mellan 38-57 år. 

På grund av etiska riktlinjer namnges inte informanterna utan deras riktiga namn har bytts ut 

till fingerade namn. 



 13 

2.2. GENOMFÖRANDE 

 
Efter att undersökningens detaljer var bestämda, dels vilka tema som skulle studeras och dels 

kriterierna för informanterna, kontaktades anhörigcenter i X stad för att hitta informanter till 

undersökningen. Informationen som gavs var att det var få anhöriga där och att dessa inte 

kunde ställa upp. Därefter kontaktades en biståndshandläggare på LSS teamet i X kommun, 

som var handledare till en av oss under praktiken. Genom henne kontaktades lämpliga 

informanter för undersökningen. Anledningen till att be om hjälp från handläggaren var att 

kunna få tag i några informanter som passar in i våra kriterier inom kort tid. 

Biståndshandläggaren kontaktade i första hand sex fäder som har barn med olika 

funktionsnedsättningar och frågade om de ville delta i undersökningen. Informanterna blev 

inte namngivna förrän de hade godkänt att ställa upp på intervjun. Första kontakten med dessa 

fäder togs genom ett telefonsamtal för att presentera oss, undersökningen och för att tacka för 

att de ville ställa upp. De blev informerade om att de skulle kontaktas igen för att boka tid och 

plats för intervjun.  

 

Vid första kontakten med en av informanterna ville han få intervjufrågorna skickat skriftligt 

till sig och han ville skicka svaren genom e-mail. Han blev underrättad om fördelarna med 

intervjun och att man där skapar en personlig kontakt, som leder till att man får tydligare och 

mera omfattande svar på frågorna samt att undvika eventuella missförstånd med frågorna. 

Han blev även underrättad om att han skulle få vara anonym. Efter denna förklaring tackade 

han ja ännu en gång. En dag före intervjun ringde han och ville senarelägga intervjudatumet. 

Han påmindes om att deltagandet i undersökningen var frivilligt, fast han sade att han ville 

delta. Samtal med andra fäder skedde på ett mindre komplicerat sätt. Vid den andra kontakten 

bokades tid och plats med fäderna för intervjun. Intervjuerna genomfördes i ett grupprum i 

skolans bibliotek, som var den mest lämpliga platsen för tillfället. Inför intervjun fick 

informanterna mer utförlig information om undersökningens utgångspunkt, syfte och etiska 

riktlinjer. Vår tanke med denna utförliga information var att få deltagarna att känna sig mera 

avslappnade. Informanten fick sätta sig med ryggen mot glasdörren för att förebygga risken 

att han skulle bli störd och tappa koncentrationen av all rörlighet i skolan. 

 

Informanternas berättelser spelades in och det fördes även anteckningar. Efter mötena med 

fäderna skrevs intervjuerna ut ordagrant, för att inte missa något viktigt. Anledningen till att 

intervjuerna spelades in berodde dels på att vi inte skulle gå miste om någon information och 

dels för att kunna återgå till intervjuerna vid analysen. Informanterna blev underrättade, dels 

vid vår första kontakt i telefon och dels vid själva mötena, om att intervjun skulle spelas in. 

Intervjuerna löpte ganska fritt men vi försökte hålla oss inom ramen för ämnet och samtalen 

varade ca en timme. 

 

Intervjuerna utfördes genom inledande och specificerade frågor. Enligt Kvale (1997) kan 

inledande frågor ge spontana och rika beskrivningar där intervjupersonen återberättar vad hon 

upplever som dem viktigaste dimensionerna hos det undersökta fenomenet, i vårt fall 

upplevelser av att ha ett barn med funktionsnedsättning. Intervjuerna påbörjades med 

informanternas presentation av sig själva och av barnets funktionsnedsättning. Sonderande 

frågor blev hjälp till att söka efter svaren, (sonderar innehållet, men utan att ange vilka 

dimensioner som ska uppmärksammas) som t.ex. ”Kan du säga något mer om det?”, ”Kan du 

ge en mer detaljerad beskrivning av vad som hände?”.  Även mer specificerade frågor följdes 

upp, genom frågor som t.ex.” Vad tänkte du då?” och ”Hur reagerade du i denna situation?”  
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2.3. BORTFALL 
 

Ett besvärligt problem i samband med en empirisk undersökning är bortfallet, d.v.s. att ett 

visst antal undersökningsenheter inte varit åtkomliga för forskaren, så kallad externt bortfall. 

Detta externa bortfall uppstår antingen när forskaren aldrig får tag i vederbörande, eller också 

vägrar hon/han att medverka (Rosengren & Arvidson, 1992). När intervjuerna skulle planeras 

och genomföras så visade det sig att en av informanterna inte var tillgänglig fastän han 

tackade ja till undersökningen i början. Biståndshandläggaren kontaktade i första hand sex 

fäder som har barn med olika funktionsnedsättningar och frågade om de ville delta i 

undersökningen. Efter ett antal försök att nå den sjätte informanten misslyckades detta. Efter 

samråd med handledaren beslutades att fem informanter skulle bli tillräckligt för att uppnå 

syftet. Detta kunde eventuellt ha påverkat resultatet, då barnen till informanterna består av tre 

flickor och tre pojkar. Denna jämvikt av informanternas barn kunde ha haft betydelse för 

undersökningen. Resterande barn till deltagarna består av två flickor och tre pojkar.  

 

2.4. REFLEKTIONER KRING METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

Innan intervjuns start fördes en diskussion om den mest lämpliga platsen för genomförandet 

då avsikten var att skapa en så pass avslappnad och bekväm situation som möjligt. Vad som 

kunde tänkas vara den bästa platsen, om det skulle vara i informanternas hem eller på en mer 

neutral plats och för och nackdelar mot varandra, var övervägande funderingar i diskussionen. 

I slutändan föreslogs skolan men samtidigt underrättades informanterna om att de kunde välja 

att vara någon annanstans. Alla informanter kunde och ville komma till skolan, där det 

bokades ett grupprum. Den huvudsakliga frågan, som uppkom efter intervjuerna, är om våra 

informanter kände sig riktigt bekväma med situationen. Att intervjuarna genomfördes i skolan 

och inte hemma hos informanterna, kan ha skapat en viss osäkerhet och bidragit till att de 

hade svårt att uttrycka sina verkliga upplevelser. 

 
Intervjufrågorna förbereddes utifrån undersökningens syfte och frågeställningar som 

behandlar temat upplevelser. Intervjun inleddes som ett vanligt samtal för att kunna få 

informanterna att slappna av. Den kvalitativa forskningsintervjun är tekniskt sätt 

halvstrukturerad, dvs. varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär 

(Kvale, 1997). Intervjun påbörjades genom att ställa en öppen berättandefråga till 

informanterna. Intervjun genomfördes med hjälp av en intervjuguide, dock ställdes inte 

frågorna hela tiden i den ordning som de stod, utan mer beroende på de svar som gavs (Trost, 

2005). Informanterna fick prata fritt, men med hjälp av följdfrågor ledde vi dem tillbaka till 

vårt syfte. Under intervjun försökte vi vara aktiva lyssnare. Ibland räckte det med att nicka 

och titta uppmärksamt på informanten. I längden kändes detta inte tillräckligt då informanten 

måste få bekräftat med ord att de blev lyssnad på och respekterad. Det som hade sagts 

upprepades därför kort och bekräftades att vi hade lyssnat och hört rätt.  En kort 

sammanfattning genomfördes när en del av samtalet var avslutat. Dock gavs informanterna tid 

till att tänka och vi var noggranna att inte avbryta den tystnad som kunde uppstå, eftersom den 

tysta stunden kan handla om eftertanke eller en övergång till ett annat tema. Ruane (2006) 

menar att om man bryter tystnaden för tidigt kan viktig information gå förlorad.  

 

Fördelen med en kvalitativ forskningsintervju var en personlig kontakt med informanterna, 

vilket underlättade för att få mer utförliga svar på frågorna trots att frågorna eller svaren 

ibland kunde vara utanför temat. Med hjälp av intervjufrågorna svarade fäder delvis på sina 

upplevelser av att få ett barn med funktionsnedsättning samt deras tankar om sin nuvarande 

situation. Frågor som gällde deras känslor som är relaterade till barnets funktionsnedsättning 
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fick vi bara delvis svar på. Detta kan bero på att de inte kände sig tillräckligt trygga med oss 

då det inte är lätt att prata om sina känslor med okända personer.  

 

Efter att ha gjort klart den empiriska delen av forskningen har data analyserats och tolkats 

delvis utifrån hermeneutisk tolkning och delvis från teoretiska begrepp som har valts. 

Tolkning är central i den hermeneutiska teorin, där utgångspunkten är att förstå företeelser 

och handlingar i sin helhet och i relation till människans livssituation. Det insamlade 

materialet i undersökningen är vår tolkning. Det som tolkas utifrån hermeneutiska cirkeln är 

vägledande i denna studie. I den hermeneutiska cirkeln går man från del till helhet och från 

helhet till del (Kvale, 1997). Den empiriska delen i studien föregicks av en del förförståelse 

som utgjorde våra teman. Intervjuarna i studien har analyserats som helheter, men också 

uppdelade på delområden där varje del bestod av de specifika teman som ingick i 

intervjuerna. Olika teman i studien är upplevelser, faderskap, stöd och insatser samt 

omgivning. Analysen och intervjuerna som helhet genomfördes dels utifrån varje intervju för 

sig och dels utifrån respektive tema. För att göra en helhetsbedömning har vi lyssnat på de 

inspelade intervjuerna flera gånger tillsammans och ännu flera gånger ensamma för att inte gå 

miste om någon viktig information. Sedan har varje intervju transkriberats var för sig. Dessa 

transkriberingar representerar den tolkning och förståelse av det typiska i varje 

intervjupersons beskrivning av upplevelser av sin livssituation. Efter det att intervjuerna har 

skrivits ut i sin helhet och analyserats i förhållande till respektive informant, delades 

innehållet med avseende på de teman som behandlats. Intervjupersonernas utsagor, som på 

något sätt skulle kunna sägas representera något av de teman som valts, placerades under 

samma rubrik inom dessa teman. På motsvarande sätt som i analysen av intervjuerna som 

helhet, har varje tema analyserats och tolkats för sig (Ödman, 2007). Dessa teman har 

analyserats med hjälp av teoretiska begrepp som KASAM och coping.  

 

2.5. ETISKA RIKTLINJER 
 

Lag om etik i forskningen (2003:460) lyder så här: 

§ Denna lag innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor och 

biologiskt material från människor. Den innehåller också bestämmelser om samtycke till 

sådan forskning. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för 

människovärdet vid forskning (www.notisum.se). 

 

När vi genomförde våra intervjuer har vi tagit hänsyn till de etiska riktlinjerna. Under 

undersökningen har det bl.a. tagits hänsyn till samtyckeprincipen, som handlar om 

människors rättighet att på egen hand bestämma om de vill delta i projektet eller ej. 

Informanterna blev informerade om undersökningens generella syfte, om hur undersökningen 

är upplagd i stort och om vilka risker och fördelar som kan vara förenade med deltagande i 

undersökningen. Informerat samtycke innebär också att intervjupersoner deltar frivilligt i 

undersökningen och har rätt att dra sig ur när som helst, så att det inte blir fråga om något 

otillbörligt inflytande eller tvång.  Informanterna har inte fått överinformation och 

utelämnande aspekter eftersom de då kunde ha ställt in sig på något som är betydelsefullt för 

dem och detta kunde ha lett till att deltagarna kunde ha förfalskat sina åsikter och genom det 

styra undersökningen mot ett specifikt svar (Kvale, 1997). 
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För att skydda deltagarnas identitet fick informanterna löften om anonymitet respektive 

konfidentialitet.
1
 Privata data som identifierar undersökningspersonerna kommer inte att 

redovisas. Intervjupersonernas privatliv skyddas i denna undersökning genom förändrat namn 

och identifierande drag vid redovisningen av intervjuerna. Informanterna blev informerade 

om att de inte kommer att namnges och att det inte heller kommer att publiceras information 

som potentiellt kan kännas igen av andra (Kvale, 1997). 

 

Känsliga frågor som innehåller politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse och 

frågor som rör människors hälsa och sexualliv ställdes inte under intervjuar för att skydda 

informanterna från eventuell skada (Trost, 2001). Den etiska principen om fördelaktighet 

innebär att informanten ska lida så liten skada som möjligt. Personen som genomför intervjun 

bör vara medveten om att intervjuns öppenhet och intimhet kan vara förförisk och få 

informanter att avslöja saker som de senare kan komma att ångra. Konsekvenserna av en 

intervjuundersökning måste uppmärksammas, både när det gäller intervjupersonerna som 

deltar i undersökningen men även för den större grupp som dessa representerar (Kvale, 1997). 

 

2.6. VALIDITET 
 

Validitet definieras ofta genom frågan om att det man mäter egentligen mäter vad man tror att 

man mäter (Kvale, 1997). Validiteten är således kopplad till vad som mäts och detta är 

utklarat i frågeställningen (Holme & Solvang, 1997). Lundahl och Skärvad (1999) beskriver 

inre validitet som ett mätinstrument t.ex. en intervjuundersökning, som mäter vad det avser att 

mäta, och yttre validitet som överensstämmelsen mellan resultatet av mätningen och det 

förhållande som forskaren undersöker. För att uppnå validitet i denna studie ställdes frågor till 

informanterna som ingår i den grupp som avsetts att studera. Intervjufrågorna har även 

diskuterats med handledaren i avsikt att utforma dem så att de svarar mot undersökningens 

syfte. 

 

2.7. Reliabilitet 

 

Reliabilitet innebär att de resultat som man som forskare får fram ska vara tillförlitliga. Om 

man gör en liknande studie med samma informanter, samma syfte och samma metod, då ska 

det gå att få fram samma resultat (Kvale, 1997). Det finns en medvetenhet att vi omedvetet 

genom bland annat kroppsspråket eller genom val av intervjuplats kunde ha påverkat 

informanterna. Dessutom finns det en medvetenhet att vi som analyserar har med oss våra 

tidigare erfarenheter och värderingar, vilka fungerar som ett filter för det man ser, hör, läser 

och upplever. Enligt Ödman (2007) ser man alltid från aspekter och man kan inte ställa sig 

utanför sig själv när man studerar verkligheten. Hur detta tolkas av oss och hur det förstås, 

betingas alltid av oss som historiska varelser. Naturligtvist påverkas våra tidigare erfarenheter 

av andra fäder vi träffat samt kunskapen som har tillägnats oss genom skolan och böcker om 

fäders upplevelse. Dessa upplevelser verkar som ett slags filter när tolkningen och analysen 

av intervjuerna genomförs. På grund av dessa faktorer är det svårt för oss att bedöma 

reabiliteten i studien (Ödman, 2007). 

 

                                                 
1
 Anonymitet innebär att ingen känner till namnet på den som svarar på enkätfrågor. Konfidentialitet innebär 

säkerhet mot obehörig åtkomst och användning samt förlust och oönskad förändring av information och andra 

resurser(Trost, 2001). 
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3. RESULTATREDOVISNING  

 

3.1. PRESENTATION AV INTERVJUPERSONER 

 
Daniel är 38 år och han har bott i X- stad i 8 år. Han är gift och har 2 söner.   

Han jobbar som chef på ett stort företag. 

 

Hans yngsta barn som är 4 år har funktionsnedsättning. Han har en syster men har ingen 

annan nära släkt som bor i närheten av honom. 

 

Jan är 50 år och han är egen företagare. Han är gift och har 3 döttrar och en son. Sonen som är 

15 år gammal är det yngsta barnet, det är han som är utvecklingsstörd. Han har två bröder som 

bor utanför X-stad. 

 

Peter är 52 år och han har flyttat till X stad år 1996. Både han och hans fru är arbetslösa. Han 

har 4 barn, den äldsta är 30 år, den näst äldsta 27 år, en är 20 år och den yngsta är 18 år. Hans 

yngsta dotter som är 18 år är utvecklingsstörd och ADHD. Han har en syster som också är 

bosatt i X-stad. 

 

Kalle fyller 52 år nu i höst och han är gift. Han är kommunaltjänsteman. Han har 3 barn och 

yngsta barnet, dottern, som är 17 år är utvecklingsstörd och rörelsehindrad. 

 

Thomas är 38 år och han har varit gift i 10 år. Han är tjänsteman. Han och makan har 

sammanlagt 4 barn. Han har ett barn sedan tidigare och makan har också ett barn sedan 

tidigare. De har två barn tillsammans. En son som är 10 år har Downs syndrom. 

 

3.2. UPPLEVELSER AV BESKEDET 
 

För fäder till barn med funktionsnedsättning varierade tiden då de fick beskedet att det förelåg 

något fel på barnet. För en del skedde det tidigare än beräknat, före förlossningen. För en del 

inträffade det efter barnets födelse. 

 

Peter framför att personalen på dagis misstänkte att det var något fel på barnet men familjen 

tyckte inte att det var så. Beskedet om diagnosen i hans fall kom som en bekräftelse på 

personalens misstanke. 

 

Peter: 
”de började misstänka redan när hon gick på dagis i Z-staden, när hon var 

5, personalen misstänkte lite men vi tyckte inte att det var nåt, men så jag... 

så hon började ettan här i X-staden, kommer inte ihåg hur länge hon gick 

där heller, å blev det ju särskolan, klarar inte av att koncentrera sig, svårt å 

koncentrera sig å såna grejer, sen har vi varit till Y-staden till överläkare 

som är specialist på sånt här, fick hon göra tester o då liten 

utvecklingstörning och damp… det var inget roligt, nää men nu har man ju 

accepterat det ”. 

 

En av fäderna berättar att det hade funnits misstankar under graviditeten att det var något 

problem hos barnet. Det upptäcktes på ultraljudet, att det rörde sig om antingen Downs 

Syndrom eller någon kromosom förändring. 
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Daniel: 

 
”vi visste det innan förlossningen, att det var någonting problematiskt, och 

man trodde först att en kromosomförändring, sen så föddes han med ett 

akut kejsarsnitt, han vägde 720 g. Absolut, vi såg på ultraljudet att det var 

nåt som inte stämde riktigt med fostret det var någonting i den.  Då trodde 

man att han hade nån Downs syndrom eller nån annan kromosom 

förändring, så åkte vi ner till D-staden, så läste vi på vad innebär det, hur 

funkar med Downs syndrom, sen vad det inte, gjorde fosterprov det var inte 

det, och sen trodde man inte att han skulle överleva, så visste man inte så 

mycket då hur gör vi då, det är inte mycket funderade på, eller det var 

mycket att fundera på men man vet inte vad som händer. Sen så blev det 

under påsken, han skulle födas den 29 mars, måndag eller tisdag efter påsk 

så ringde de jobbet, ni måste komma in, då fick vi välja om man skulle 

rädda honom eller döda honom i magen och vi valde att de skulle plocka ut 

honom”. 

 

Somliga av fäderna ser det funktionsnedsatta barnet som en del av familjen.  

De accepterar och uppskattar barnet för den det är trots funktionsnedsättningen.  

Processen att ta till sig att barnet är funktionsnedsatt dröjde längre för Jan än de andra 

fäderna. Hans upplevelse skiljer sig därmed från de andras. Jan sade att det var besvärligt att 

inte få drömbarnet och att det tog fem år för honom att acceptera det funktionshindrade 

barnet. Efter två döttrar önskade han att de skulle få en pojke men istället blev det en flicka 

till. Nästa gång de försökte få barn blev det äntligen en pojke, med funktionsnedsättning. Det 

visar sig att verkligheten och drömbilden har kämpat mot varandra i hans värld. Jan berättar 

att han försökte ändra på saker men att han inte kunde.  

 

 
”när linda kom trodde vi att hon var en pojke, vi fatta ingenting först att det 

var en flicka. Hade inget flicknamn åt henne, vi var tvungna att lämna in, 

måste döpa flickan tänkte vi, sen fick hon namnet. Sen så blev det så att vi 

fick ett till barn 1994. Då visste vi att det var en pojke, det syntes på 

ultraljud. Det var besvärlig, min fru svimmade. När han föddes hade han 

särregelt utseende. Karin (makan) visste att det var nåt fel. För mig tog det 

5 år. Dom 5 åren var väldigt besvärlig. Det slutade med nästan katastrof. 

Jag kunde inte acceptera att killen som kom inte var som andra killar. Det 

blev ingen fotboll, ingen motorcykel, drömbilden som man har gjort sig. 

Som ibland var det väldigt väldigt negativt från själv. Jag är så som en 

person också som tycker att det är någonting fel strävar jag efter att 

förändra det. I det här fallet spelade min kraft ingen roll som helst. Jag 

försökte se Tom som ett friskt barn å det är någonting som skulle hända det 

vägen. Jag tror i alla fall i Karins fall hon hade den kraften hon kunde 

acceptera den här” berättar Jan.  

 

Efter det att Jan fick en hjärtinfarkt så fick han insikten att acceptera det som hade hänt. 

 

Jan: 
”… och sen började jag förstå att det här måste jag hantera på nåt annat 

sätt. Jag kan aldrig få Tom att spela fotboll, så då jag börjar anpassa mig 

efter hur det var, skulle vara. Så här nu var det faktiskt, sist för 10 år senare 

har haft yttligare en kollaps men det är ett steg i taget. Det kostar som en … 

så jag hade en hjärtinfarkt före sommaren, väldigt lite men jag är påverkad 
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enormt. Och men däremot har Tom sakta och säkert kommit upp till ytan å 

jag tycker att han är fantastiskt, jätteduktig, utefter det han har”. 

 

På frågan vad fäderna kände när deras barn fick sin diagnos, kretsade svaren kring en utförlig 

medicinsk förklaring om barnets funktionsnedsättning. Samtliga informanter har en ganska 

bred kunskap om barnets sjukdom.  

Denna information har de mestadels fått genom habilitering, men även genom att söka mycket 

själv på Internet. 

 

 

 

På den nästföljande frågan av hur de upplever situationen som en far, uttalar somliga av 

informanterna att det inte var någon kris i familjen, däremot uttrycker de att sjukhusvistelserna 

var besvärliga.  

  
”ja vi hade nog på känn att det var någonting som inte var riktigt rätt ställt. 

Hon var ju ja hon var ju jätteliten då, det började med var att hon fick 

epilepsianfall och grejer inte den här vanliga som folk tror å ramlar ner och 

blir medvetslös utan det var andra slags kramptillstånd så att egentligen var 

det väl ingen större överraskning när vi fick reda på det, men så fick vi 

andra, nä men så fick vi ju andra, så blev det ju operationer och ja det var ju 

mycket sådär ja det blev ju mycket på sjukhus o sådär, men ja man var ju 

tvungen o hantera det, det var ju inget mer med det utan det var ju som det 

var bara… men just det där sjukhusvistelserna o det där det är sånt man 

kunde ha varit utan egentligen” berättar Thomas. 

 

Daniels upplevelse överensstämmer med Thomas upplevelse och han uppger också att det var 

besvärligt med sjukhusvistelser.  

 
”det vart ju lite turbulent inte på grund av att han hade det utan det var att 

han fick ju problem med magen. Så var dom ju tvungen och åka ner å 

operera i D staden så vi var där nere i 10 dar först då det var ju en viss 

turbulens det då” 

 

Daniel bodde på sjukhuset med sin familj under 5 månader. 

 
”vi åkte till D staden, vi var i D staden i 5 månader ungefär, så hade han 

opererats där då, stora bror han var också med oss i D staden när vi bodde i 

sjukhus, han var 2,5 år gammal, då var det jobbigt. 

 

3.3. FADERSKAP  
 

När vi frågar fäderna hur de beskriver sitt faderskap svarar samtliga att de är bra fäder och 

gillar att göra saker tillsammans med sitt funktionsnedsatta barn.  Informanterna uppger att 

det är väldigt viktigt att en far ger mycket kärlek till sitt barn. Daniel uttalar att han är en av de 

bästa fäder och att han tycker om att vara far. Han uttalar vidare ” Tim (sonen) hade en himla 

tur, han fick såna kärleksfulla föräldrar”. Somliga av fäderna anser att deras barn är ganska 

duktigt. Peter berättar att hans dotter kan åka buss mellan staden och hemmet, vilket en del av 

barn med funktionsnedsättning inte kan göra. Daniel berättar att hans son är ganska duktig på 

datorn och att han kan surfa själv. 
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Samtliga fäder hade inga speciella förväntningar på sitt faderskap innan de fick barnet 

eftersom de hade barn sedan tidigare. Fäderna anser att det inte var någon skillnad på det 

funktionsnedsatta barnets omvårdnad när de var små, jämfört med de andra barnen i familjen. 

Dock upplever fäder att faderskapet kräver ett ökat krav på tålamod och tid när det 

funktionsnedsatta barnet blir större. Kalle beskriver detta så här:  

 
”hon tog väl egentligen inte mer tid när hon var liten än andra det tror jag 

väl inte.  När barnen är små kräver dom passning hela tiden så på det sättet 

var det ju ingen skillnad med henne så heller…” 

 

Thomas yttrar sin upplevelse om samma fråga så här:  
 

”jag hade ju två barn sen tidigare så jag visste ju hur det var också det här 

med att ta hand om, inte så mycket då när hon var liten men med 

skillnaderna accelererar ju äldre dom blir. Det var ju lite mindre skillnad 

när hon var liten ändå, så att hon har liksom ju en intelligensnivå kan man 

säga hon kommer väl inte komma längre egentligen än vad hon har idag 

eller medan andra utvecklas, hon utvecklas ju också naturligtvis men inte 

på samma sätt då, så att det märktes mindre när hon var liten” 

 

Jans förväntningar på sig som far skiljer sig från de andra fädernas upplevelser. Han hade 

större förväntningar, ”drömmar” som han själv uttryckte det . Barnets funktionsnedsättning 

störtade hans dröm om att se på fotbollsmatcher och köra motorcykel med sin son. Jan 

kompenserar sin önska genom att umgås med sin svärson.  

 
”jag ville göra som mina yngre bröder. Har två yngre bröder, det är 

naturligt att man vill göra grabbsaker, å det är så jag lever i kvinnovärld på 

jobbet, alltså bara brudar å det är inget fel, jag trivs jättebra. Om man tittar 

så det blir lite lustigt, och sen det är tre tjejer hemma, förra helgen sms: de 

jag på Emelies kille Johan ”nu är jag så trött på tjejer, du måste komma 

hem från Stockholm, det är vansinnigt, orkar inte höra nånting mer. Då 

hade varit bra att ha en fullt normal kille”.  

 

Fäders oro som är relaterad till barnets funktionsnedsättning kretsar kring barnets framtid. 

Samtliga fäder upplever oro över att deras barn inte kommer att bli beskyddad och att de inte 

kommer att kunna skapa en trygg framtid, där barnet kan klara sig på egen hand. Somliga av 

fäderna uppger att de inte tror att barnet kommer att kunna bo själv i framtiden, dock utrycker 

de en önskan att barnet ska kunna klara sig på egen hand framöver.  
 

Jan:  
”det som man lever är ju att jag kommer att dö före Tom, antagligen, vad 

händer då, jag behöver ju se till att hans framtid är tryggad, å vi vet 

ingenting om den sociala omsorgen egentligen, så därför är det ju ett av de 

viktiga styrmedel. Och sen familjen som tar hand om Tom, de är yttligare 

ett äldre par än oss, det är ju lite problem där vad som händer i framåt. Tom 

har ju många systrar men ändå så det är ju systrar, men det är ganska långt 

fram men ändå det är det som man funderar på” 

 

Daniel:   
”det är hur han ska.., att inte bli för beskyddande för honom, o se till att han 

har förutsättningar att flytta hemifrån, ha eget, bra liv utifrån hans egen 

förutsättningar. Jag är helt övertygad att han ska få det” 
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Studien visar att erfarenheter av funktionsnedsatta barn innebär att fäderna utvecklas 

personligen och att de får en större förståelse för andra människor. Thomas beskriver sina 

känslor så här: 

 
 

”ska jag vara riktigt ärlig så tror jag alla familjer behöver ha någon form av 

svårighet som du får när du får ett funktionshindrat barn, för skulle alla ha 

någon koppling till just ett sånt barn då skulle det inte finnas några krig o 

sånt, det finns ingen chans alltså att man knyts ihop på nåt vis de blir så och 

det märker man, när jag träffar andra barn som är funktionshindrad så 

känner dom det liksom” 

 

Informanterna uttrycker även att det kan ta mycket kraft och energi att ta hand om det 

funktionsnedsatta barnet, men genom sin stora kärlek till det skapas en övervägande positiv 

tillvaro. Jan uttrycker sig så här: 

 
”det går att få väldigt positiv tillvaro men att hitta det är svårast, jag tycker 

att de här barnen ger ju underbar kärlek” 

 

På frågan om fäders roll i familjen svarar samtliga att de inte har en större roll än vad makan 

har och att de uppskattar henne. Fäderna uppger att det finns en jämställdhet när det gäller 

barnets omvårdnad.  

  

3.4. OMGIVNING  
 

Några av fäderna upplever att rutinerna kring barnet med funktionsnedsättning tar väldigt 

mycket tid. Detta leder till att förvärvsarbete, fritid, hobby och att träffa vänner får begränsas. 

För att familjen ska fungera är det nödvändigt med en strikt uppdelning av ansvaret och 

arbetet i hemmet. Daniel beskriver detta så här:  

 
”jag kan säga att det är kanske 45 % jag är ansvarig för hans omvårdnad, 

för att min fru jobbar 85 % hon har några timmar mindre, det skillnaden är 

egentligen hon hämtar honom från dagis nån dag mer än vad jag gör men 

alltid så jag hämtar från dagis. Det är väldigt jämställt så, det är från hur vi 

hämtar lämnar, matar tvättar städar, vi har alltid varannan natt i och med att 

han sover så dåligt så det måste var så, vi måste köra väldigt strikt, nu är 

det din natt min natt, så är det”. 

 

Somliga av fäderna berättar att det är ganska påfrestande att omvårda ett funktionsnedsatt 

barn. De upplever att de måste anpassa sig efter barnets behov och att deras behov skjuts åt 

sidan, vilket påverkar äktenskapet Fäderna beskriver att avlösarservicen ger familjen en chans 

att leva normalt och ger en känsla av frihet. 

 

Kalle:  
”vi har pratat om att vi alltså skulle att vi skulle dela på oss för att vi skulle 

få vila en vecka i taget, men sen hon har ju kort alltså vi har ju avlastning å 

begärt mer och fått mer också under tiden. Vi kom ju till en punkt då vi 

kände att det inte funkade längre å då gick vi till kommun igen då med mer 

avlastning så att vi har ganska mycket idag jag tror hon har tolv dygn per 

månad så att som hon inte är hemma så att då kan man pusta ut lite grann, 

men det har säkert satt sina spår det tror jag nog men å andra sidan vet man 
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inte vad som hade hänt om hon inte vart på det här viset heller så att det är 

klart att det har påverkat det har det gjort”.  

 

Angående relationen i äktenskapet tillade flera informanter att det  

att det har varit en stor påfrestning, har varit en stor påfrestning, men inte så att det har 

funnits anledning att gå skilda vägar. 

 

Jan: 
”jag hade helt annat behov än vad Karin hade, min relation till Tom jag 

tycker inte att jag kunde ta det så enkelt som hon kunde. Jag hade 

egentligen ett behov av att förstå situationen, jag gjorde inte det, jag fattar 

inte, hade väldigt svårt att åka iväg tillsammans, jag och Karin”. 
 

Resultaten visar vikten av att ha en god relation till den andre föräldern. Somliga av 

informanterna uttrycker att de kan prata öppet och fritt med sin maka, vilket underlättar för 

dem att hantera situationen. Daniel uttrycker sig ofta han har en bra relation till makan. De 

pratar mycket och det känns bra för honom att dela sina känslor med henne.  

 

Daniel: 
”i D-staden finns en kurator, psykologer men vi behöver inte, det finns 

möjlighet men det är i vårt initiativ, vi behöver inte.  Jag tycker vi pratar, vi 

pratar mycket om det, det är det som gör att jag tycker att det går jättebra. 

Inga problem, det var också sådana processer vi hade liksom vad händer. 

Det var väldigt så att funkar det inte med operationen kommer vi inte rädda 

honom om han dör, vart ska vi begrava honom nånstans, det var sådana 

bitar vi pratade mycket om det” 

 

Jan är den enda informant som har en mentor, däremot har de andra fäderna ingen extern 

person som de pratar med om sin situation. Jan berättar att han inte blev förstådd av sin maka 

i början och det inte har funnits utrymme för dem att prata öppet och fritt, vilket resulterade i 

att han sökte hjälp hos en annan, en mentor. Han berättar vidare att har han besegrat detta 

idag och löst sina problem genom en god kommunikation med makan. Han sade:  
 

”jag har försökt att prata klarspråk nu förtiden, vad jag känner, jag gjorde 

inte förr, nu talar jag så här jag tycker att det är så här upplever jag, det är 

det som jag upplever”. 

 

Jan berättar vidare att hans goda relation till makan resulterar i att han börjar skapa en god 

relation till sitt funktionsnedsatta barn. Även andra informanters berättelser visar att en god 

relation till makan påverkar relationen till barnet, så att de får en bättre relation till barnet. 

 

Resultatet visar att informanternas upplevelser kring bemötande är övervägande positivt. 

Flertalet av informanterna tycker inte att omgivningen bemöter eller beter sig konstigt och har 

inga negativa erfarenheter angående detta. Kalle beskriver sina upplevelser så här:  

 
”det syns egentligen inte så mycket ja hon går lite specifikt o sådär men nä 

det kan jag inte tycka.  Sen efter en stund när man börjar prata så framgår 

det säkert att ja det men det är nåt som inte stämmer men det säger ju inte 

folk så och hon uppför sig inte konstigt heller på nåt vis va, ja det finns ju 

alla varianter, hon har ju kompisar som går på stan o tjatar o skriker o sådär 

va, men ingenting sånt heller… utan hon är som alla andra, så att de nä det 

tycker jag inte att det är nå problem inte faktiskt, men det beror säkert 

mycket på också hur man uppfattas som någorlunda normal va så i mallen 
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så att säga så reagerar inte folk utan det är mer när man avviker ifrån 

mängden, framförallt i sättet va det är ju då folk reagerar. Det gör man ju 

själv också. Vi har ju liksom aldrig tagit nån hänsyn till det” 

 

Även Daniel uttrycker sig att han inte upplever bemötandet från omgivningen som något 

negativt.  
 

Daniel: 
”vi syns ju på, han ser olik ut, men jag upplever inte att vi blir bemött på ett 

konstigt sätt, även mina vänner, bekanta, inga problem, inga negativa 

upplevelser alls på nåt sätt”. 

 

Thomas har erfarenhet av dåligt bemötande genom sin maka. Makan upplever det som att 

omgivningen tittar väldigt mycket på dem och de får ett dåligt bemötande när de rör sig i 

offentliga sammanhang. Han berättar att hon blir förbannad och irriterad när människor stirrar 

på dem. Samma informant uttrycker även att han själv inte har det problemet, istället berättar 

och informerar han människor som har frågor angående barnets funktionsnedsättning. 

 

Thomas: 
”jag informerar istället om det är nån som frågar å då är det bättre och 

informera på en gång och talar om för dom, och jag säger att han är 

mongoloid istället för Downs syndrom för mongoloid är inget skällsord 

utan det är det enda vi vet som folk känner till, säger man Downs syndrom 

då är det många som jaha, säger man mongoloid så är det fler som fattar 

ingen tycker liksom att det är nåt fel med det. Ibland är det nån som säger 

hörru dit mongo säger dom så här åt nån annan, då brukar jag säga ja han 

står här han, då brukar det bli väldigt tyst så här va”  

 

Somliga av fäderna svarar på frågan om deras vänskapskrets genom att berätta om sitt tunga 

arbetsliv. Fäderna uppger att de har tappat kontakten med vänner på grund av att de jobbar för 

mycket och att de har oregelbundna arbetstider.  

 

Jan: 
”vänner tappar man, och den viss kombination med arbetet som jag har 

eftersom jag har jobbat alla lördagar från 1994 till 2005 då tappar man det, 

men sen så efter det så orkar man inte så mycket heller, socialt fattiga 

tycker jag att man blir lite grann. Jag väljer ju mitt, jag har ingen herr klubb 

eller nå grabbar som. Jag har blivit tillfrågad, däremot så har jag kört en 

heldel med motorcykel, då har det varit bra det är lite ensamt… ingenting, 

det beror på att jag tycker att min utveckling med Tom har tagit fart och att 

vara med honom, enbart, det fyller mig och jag behöver inte sitta o pyssla 

med dem grabbar”.  

 

Kalle berättar att ett funktionsnedsatt barn i kombinationen med ett intensivt arbetsliv 

resulterar i att man blir asocial. 

 
”sen så har man haft såna jobb också så att det har blivit dåligt med sociala 

nätverkandet faktisk.  Jag har jobbat skift och sådär va, men så man blir lite 

asocial, dels på grund av jobbet och sen av det är också det blir ju ett jäkla 

passande hela tiden man kan liksom inte bara, man kan inte lämna henne 

till vem som helst o såna där bitar så visst har det blivit lidande, säkert det 

sociala livet på nåt vis men man vet inget annat heller så det funkar ändå 

tycker jag…” säger Kalle. 
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Stöd av vänner och släkt är inte tillfredställande, på grund av olika omständigheter, t ex på 

grund av långt avstånd eller andra familjers intensiva familj och arbetsliv.  

 
”Vi bor inte så nära, jag har ingen släkt här vi får det stöd vi kan få men de 

bor långt bort, det är lite problematiskt. Det skulle bli enklare om vi bodde 

grannar till farmor och farfar men det gör vi inte. Vi har jättebra grannar 

som hjälper till mycket, min bror bor i Y-staden, de hjälper till lite grann de 

har ju också barn. Vi sköter det mesta själv” säger Daniel. 

 

3.5. STÖD OCH INSATSER  
 

Resultatet visar att fäder kämpar mycket för barnets rättigheter i samhället. Fäders upplevelser 

av stöd och insatser från professionella var inte tillfredställande. Genomgående beskriver 

fäder sina upplevelser i mötet med professionella som positivt, angående bemötande och 

tillgänglighet. Somliga av fäderna uppger att de har haft bra kontakt med kommunen, däremot 

uppger de vidare att när det gäller att få insatser de har rätt till enligt LSS, är detta ett 

frustrerande och tungt arbete, där de får lägga ner mycket tid och energi. De anser att de 

professionella har tillräckligt med kunskap men situationen kräver kraft från den enskilde att 

ta reda på vilket stöd som de är berättigad till. Thomas uttrycker sig så här: 

 
”ja men alltså det har varit fight hela vägen, det har varit fight. det står ju så 

här i LSS, barn som har utvecklingsstörning eller handikapp ska ju ha nån 

form eller ska ha så likvärdigt liv som ett vanligt barn men det är ju bara 

skitsnack, det står bara på pappret men vi har ju mera rätt till saker och ting 

än vi får och om man säger det så finns det inga pengar å såna saker å då 

finns det några få då som XX(handläggaren) t.ex. hon slåss ju hon vet hur 

det ska vara och vet hur andra tänker och tycker. Det hade varit väldigt bra 

om jobbar med utvecklingsstörda barn det tar många år innan man kommer 

underfund med hur de funkar å då när man förstår det då förstår man vad de 

behöver ha men tyvärr är det ju för få såna som jobbar med det. Skulle ni 

gå in och sätta er i aulan och så skulle alla få en mask för ansiktet och så 

skulle ni räcka upp en hand och svara på vad tycker ni, tycker ni att 

utvecklingsstörda barn skulle ha samma rätt i samhället som vanliga barn 

oavsett vad det kostar så skulle 20 personer räcka upp en hand och så länge 

samhället ser ut så, så då kommer vi aldrig få den rätten. Så därför orkar jag 

inte slåss om det utan jag ger Alex det liv jag kan ge. Det fortfarande är 

många familjer som får slåss och kämpa med advokater å såna saker om 

vad barnet har rätt till. Verkligheten är sån, ja så att ingen bryr sig”. 

 

På frågan om de professionella har tillräcklig kunskap och ger utförlig information svarar Jan: 

 
”de har kunskap, däremot så måste du ju söka allting själv och i den 

situationen finns inte den kraften. Allt sysslar med att ta i en lag”.  

 

Kalle har liknande upplevelser som Thomas och Jan. Han beskriver sina känslor så här:  

 
”man måste vara jävligt duktig på att formulera sig o skriva såna grejer, 

annars blir det knöligt alltså o ta reda på saker o ting för man kan inte ge sig 

fasen på att det är nån som talar om vilka rättigheter man har det ska man ju 

veta utan de det mörkar man ju gärna då va, det vet man inte förens man 

kan det, så jag vet dom som har barn alltså som inte har nån avlastning å 
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aldrig haft om att de kunnat få det överhuvudtaget… jaa det gäller och hålla 

koll på allt och då kan man tycka att det går åt så mycket energi till det där 

både för oss och dom å sitta o ifrågasätta det här, ja nu har vi ju fått sista 

vårdbidraget tills hon är arton då så nu har vi ett beslut som gäller hela 

resan ut men det är ju ja visst går det åt mycket energi till sånt där ”.  

 

Resultatet visar att fäders bakgrund och yrke har betydelse för hur de ska gå tillväga när de 

söker olika insatser. Somliga av fäderna framhäver att med hjälp av deras tidigare 

erfarenheter från yrkeslivet har de lättare att bedriva sådana processer som krävs för att söka.  

 
”det skulle behövas manualer så att man tar hand om de här föräldrarna 

som har på det sättet. Som det nu så får du söka alltig själv, och vi är 

företagare, vi är vana driva processer, men det är precis samma sak för de 

här föräldrarna som kommer som kanske inte har det drivet, de kommer 

aldrig tillräckligt så långt som de skulle kunna. Hjälpen finns men de vet 

inte hur de ska söka, det här är jätteviktigt.” säger Jan. 

 

De som har en ledande roll i arbetet har lättare att ta initiativ av att söka insatser och bedriva 

processen. Daniel och hans maka har en chefsposition på arbetet och upplever att detta 

underlättar situationen för dem.   

 

Daniel: 
”alltså vi vet ganska precis vad vi vill ha, vi är ganska vana vid att fatta 

beslut. Andra familjer kanske behöver lite mer stöd utifrån för att skapa 

trygghet i föräldrarollen”  

 

Tre av fäderna är medlemmar i en förening, där de dels anser att de kan hjälpa andra familjer 

dels skapa en trygg framtid för sitt barn. Kalles berättelse förtydligar vikten av att hjälpa 

andra föräldrar med att söka insatser.  

 

Kalle: 
”och även jag inte har några problem o formulera mig o såna där grejer och 

tagit strid med myndigheter, det har jag aldrig haft några problem med men 

det känns som en jädra energitjuv i alla fall det blir det, men det har ju lönat 

sig också naturligtvis det är ju bara att konstatera det, för lägger man sig 

platt då får man ingenting, utan jag förstår att det finns föräldrar som blir 

utan så att säga”.  

 

Flertalet av informanterna anser inte att den ekonomiska biten är ett påtagligt problem för 

honom och familjen. Flera av fäderna uttrycker att de tjänar bra med pengar och därmed 

förmodligen har det bättre än andra i liknande situation dock är man medveten om att det 

kostar lite extra för att uppfylla barnets behov. Fäder sade att med hjälp av insatser, t ex. 

vårdbidrag, påverkas inte familjens ekonomi av situationen.  

 
”jag kan inte påstå att det har påverkat för vi har ju haft vårdbidrag o det är 

ju det pengarna ska ju gå till sånt delvis i alla fall. Sen har vi ju sökt 

vårdbidrag alltså sett vårdbidraget som en slags lön för det har ju varit” 

säger Kalle.  
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4. ANALYS  

 

I detta kapitel analyseras de strategier som fäderna tar upp i intervjuerna för att hantera och 

bemästra de känslor som har uppkommit sedan det funktionsnedsatta barnets födelse och som 

handlar om faderskap och kontakten med omgivningen. 

 

 Studiens teoretiska referensram, KASAM, med de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet användes som verktyg i dataanalysen för att skapa en struktur på avsnittet 

analys, vilket kompletteras av begreppet coping.  I analysen drar vi inte några slutsatser om 

informanterna har en hög eller låg grad av KASAM eftersom det inte har genomförts någon 

mätning av graden av KASAM hos våra informanter.   

 

Med begriplighet menar Antonovsky (2005) att det har betydelse i vilken utsträckning man 

upplever att det som inträffar är förståeligt, ordnat och tydligt. I denna studie framkommer det 

att fäder upplever att professionella ger dem information och delar med sig av sin kunskap. 

Detta leder till en högre begriplighet, där vi anser att fäder upplever mindre oro och 

frustration, i enlighet med Antonovsky.  Kunskapen och intresset att veta och kunna mycket 

kring funktionsnedsättningen visar sig vara mycket stor då fäderna i vår studie använder 

diverse medicinska termer när de berättar om barnet. Vi tolkar detta som ett sätt att hantera de 

krav som ställs av de stimuli man möter. Antonovsky (2005) menar med hanterbarhet att 

upplevelsen av att ha tillräckliga resurser måste finnas för att kunna möta och hantera olika 

situationer i livet. Vi anser att fäders egen resurs i denna studie är deras kunskap om 

funktionsnedsättningar.  Enligt Lazarus och Folkman (1984) behöver människor information 

för att kunna hantera och bemästra reaktionerna. Med hjälp av information minskar man sin 

osäkerhet (Lazarus & Folkman, 1984). Vi anser att fäderna i denna studie försöker att söka 

och finna så mycket information och kunskap som möjligt för att lära sig att ta hand om sitt 

barn bättre.  Det kan handla om att hantera de arbetsuppgifter som behövs för att stödja 

utvecklingen hos barnet och att ta reda på vilka olika former av stöd som finns. Detta tolkas 

som att föräldrarna praktiskt taget strävar efter att bli experter på sitt barns funktionshinder.  

 

Antonovsky hävdar att en människa med hög begriplighet förmår att göra oturliga händelser 

begripliga (Antonovsky, 2005). Samtliga fäder i denna studie upplever inte att de hade otur att 

få ett funktionsnedsatt barn, utan de hade en medicinsk förklaring till situationen.  

 

Resultatet från studien visar att somliga av fäderna arbetar påtagligt mycket och uttrycker sig 

vid fler tillfällen att de har kärlek till sitt arbete och arbetar mer än vad ett heltidsarbete 

kräver. Enligt Brattberg (2008) kan individen förneka, undvika eller distansera problemet 

genom att fly in i arbete. Detta är en copingstrategi, som även kan kallas undvikandestrategi. 

Vi anser att informanterna i denna studie försöker motverka effekten av barnets tillstånd 

genom att arbeta mycket och försöker därmed att minska eller förneka effekten av 

funktionsnedsättningen. Vi tolkar detta som en överlevnadsstrategi som strävar efter ett liv 

som ser så normalt ut som möjligt. I enlighet med Brattberg (2008) har detta sin konsekvens 

av ökad stress vilket i sin tur har konsekvensen av en sämre hälsa hos individen. Detta har lett 

till en hjärtinfarkt hos en av informanterna, och en stressrelaterad sjukdom hos en annan 

informant.  

 

Somliga av fäderna upplever att rutinerna kring barnet med funktionsnedsättning tar så 

mycket tid och för att familjen ska fungera är det nödvändigt med en strikt uppdelning av 

ansvaret och arbetet i hemmet. I enlighet med Piggot m.fl.(2002) gäller det att ha en noggrann 
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planering och anpassning av hela familjen, som hjälper dem att bli så effektiva som möjligt. 

Vår tolkning är att fäder använder sig av strategier som rutiner och uppdelning av barnets 

omvårdnad med makan för att anpassa sig och klara av de dagliga kraven. Detta resonemang 

finner vi även stöd av hos Antonovsky (2005) som skriver att egna resurser och rutiner ökar 

hanterbarheten.  
 

En annan resurs som fäder använder sig av för att hantera sin livssituation och sina svårigheter 

är en positiv attityd. Somliga av informanterna har en positiv attityd och letar efter de positiva 

egenskaperna hos sitt funktionsnedsatta barn. Antonovsky (2005) skriver att hanterbarheten 

ökar genom att ha realistiska förväntningar, mål och en positiv attityd. Våra informanter 

upprepar vid flera tillfällen att deras barn är duktiga på vissa saker. En av informanterna 

berättar att hans funktionsnedsatta dotter brukar åka buss själv, och han tillägger att flera barn 

med funktionsnedsättning inte kan göra det. En annan informant uttrycker sig att hans son är 

relativt duktig på datorn och kan surfa själv. Detta tolkas av oss som en strategi för honom att 

uppskatta sitt barn och att fokusera sin energi på realistiska mål. Genom att sätta realistiska 

mål lär föräldrar sig att uppskatta sina barns personlighet, styrka och färdigheter enligt Piggot 

m.fl. (2002) Vi anser att detta även är en passiv copingstrategi, då informanten uttrycker att 

det finns barn som inte kan åka buss själv. Reichenberg (2001) beskriver passiv copingstrategi 

som när en människa drabbas av ett problem då tänker att det alltid finns någon som har det 

värre än en själv.  

 

Somliga av informanterna brukar träffa andra familjer som har barn med 

funktionsnedsättning. En av informanterna brukar även bli inkallad till möten med familjer, 

vars barn nyligen har fått diagnos, där han ger socialt stöd till dessa familjer. Att träffa andra 

familjer i liknande situationer kan för fäderna vara ett sätt att hantera sin livssituation. Dessa 

möten kan stärka och hjälpa föräldrarna att utveckla flera positiva strategier. Två av våra 

informanter är medlemmar i en förening, där de engagerar sig aktivt genom att vara 

förespråkare för andra barn med speciella behov och deras familjer. Utifrån Piggots (2002) 

hävdande om att finns en oro för att resurserna till personer med funktionshinder skulle 

minska och leda till att barnets framtida utveckling och möjligheter hindrades, tolkar vi fäders 

engagemang som en strategi. Att arbeta i föreningar där de kämpar för sina barns rättigheter 

kan vara en strategi som fäderna använder sig av för att hantera denna rädsla och oro.   

 

Med meningsfullhet menar Antonovsky (2005) en individs upplevelse av att vara delaktig i 

det som sker. Meningsfullhet kan även ses som en motivationskomponent (Antonovsky, 

2005). Vi anser att fäder som har en bra relation till sin maka inte behöver ett externt stöd, 

t.ex. en kurator för att hitta motivation och känna meningsfullhet. Detta får de istället genom 

stödet från sin maka. En av informanterna, som inte tidigare upplever att han har fått stöd från 

makan, sade att det kostar mycket när en familj går sönder. Sedan han har fått en bättre 

relation till makan upplever han att han kan hantera sin livssituation bättre. Vi anser att detta 

visar på familjens betydelse för familjens välbefinnande. 

 

Antonovsky (2005) hävdar att ett socialt stöd har en direkt inverkan på avvärjandet av 

sjukdomar. Han menar att när hjärnan konstaterar att man har ett behov som är otillfredsställt, 

att ett krav har ställts på en som måste bli bemött, att man måste göra något för att uppnå ett 

visst mål, uppstår spänning. I samtliga fall ställs man inför den dubbla frågan: Vad skall jag 

göra? Vad är jag värd? (Antonovsky, 2005).  En av våra informanter utsattes för denna 

problematik. Det tog fem år för honom att acceptera barnets tillstånd. Han kunde inte 

acceptera sitt funktionsnedsatta barn därför att det inte var som andra barn och upplevde att 

hans drömmar krossades. Han försökte se barnet som ett friskt barn, och väntade på att det 
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skulle hända någonting som skulle kunna förändra allting. När han insåg att hans kraft inte 

skulle spela någon roll för att uppnå sitt mål, att ha ett friskt barn, utbröt en hjärtinfarkt. Hans 

försök att förändra situationen kan tolkas som en aktiv copingstrategi, där det går ut på att 

människor aktivt försöker förändra det som känns jobbigt eller stressande. Denna informant 

berättar vidare att han behövde bli förstådd av sin maka, vilket han upplevde att han inte blev. 

Utifrån KASAM anser vi att dessa påfrestningar, att han upplevde att han inte fick socialt stöd 

och att han inte uppnådde sitt mål, ledde till ett fysiskt utbrott hos informanten.   
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5. SLUTDISKUSSION  

 

Den övervägande upplevelsen av intervjuerna var att fäder inte ser sitt barn som ett sjukt barn 

utan att det bara är ett praktiskt hinder. Själva nedsättningen ser de inte som ett problem. 

Under intervjuns gång har samtliga informanter flera gånger påpekat att det inte är något 

större problem med att vara pappa till ett barn med funktionsnedsättning. En av informanterna 

uttrycker själv att ”de är lite mer logistik som krävs bara”. Även om fäderna uttalar att det 

bara är praktiska svårigheter som de upplever är det inte svårt att inse att det finns både 

motstridiga känslor som även är parallella. Å ena sidan uttrycker fäderna att det finns 

praktiska svårigheter med det funktionsnedsatta barnet som försvårar livet, å andra sidan 

påvisar deras berättelser att det handlar om ytterligare svårigheter än bara praktiska 

svårigheter som kräver energi och tid t.ex. att kämpa för barnets rättigheter, om att uppfostra 

det funktionsnedsatta barnet lika som de andra barnen i familjen. Deras önskan är att få ett 

barn som är lika som andra människor i samhället. Fäders vilja att skydda och värna om 

barnet kan vara en strävan efter att få det friska barnet de från början önskat sig. En 

bakomliggande tanke hos fäder kan vara att ju fler rättigheter barnet får, desto mer 

självständigt kan barnet leva. Att uppfostra sitt funktionsnedsatta barn på lika sätt som andra 

barn i familjen påvisar deras bemödande att uppfostra ett självständigt barn, en relativt 

oberoende individ. På detta sätt förhåller sig kanske fäder till barnet som inte är ett drömbarn. 

Vi anser att detta kan relateras till normer i samhället som förmedlar hur det "ska" vara när 

man blir förälder, normer kring det ideala föräldraskapet. Hagström (1999) framhäver i sin 

avhandling att samhällets normer för föräldraskapet formar individuella upplevelser och 

handlingssätt och sätter upp ramar för vad som är möjligt att känna, önska och göra under 

olika samhälleliga förutsättningar (Hagström, 1999). Klyftan mellan norm och verklighet kan 

kosta en del för fäder till barn med funktionsnedsättning. Det tog fem år för en av våra 

informanter att acceptera det funktionsnedsatta barnet. För honom var en idealbild av 

faderskapet, att gå på matcher och att köra motorcykel tillsammans. Samhällets syn, och 

därmed också hans idealbild av att bli en far står i strid med hur verkligheten blev, vilket 

kostade honom en del eftersom han fick ett ansenligt hälsoproblem. Även Lundströms 

avhandling (2007) Ett barn är oss fött, som vi använde oss av i tidigare forskning, antyder 

genom titeln att barnet på ett särskilt sätt blir ett samhällets barn. Detta får oss att fundera över 

om det är samhällets normer eller själva funktionsnedsättningen som gör att en av våra 

informanter har gjort sig av med sin drömbild.  

 

Dagens fäder svarar för en stor del av omsorgen, vilket motsvarar deras bild av vad som 

utmärker föräldraskapet: en bra pappa är närvarande och tillgänglig i vardagen (Hagström, 

1999). Vi anser att studien visar att det är genom att dela omsorgen av det funktionsnedsatta 

barnet, inte enbart för föräldrarna handlar om att båda föräldrarna ska kunna skapa en bra 

relation till barnet utan även om att de båda ska få en bättre förståelse för varandra genom att 

ta del av samma livsvärld. Även studiens resultat visar att jämställdhet i relationen är viktigt 

för paren och de strävar alla efter att leva jämställt för att hantera alla de utmaningar som 

relationen utsätts för. Resultatet visar även vikten av hur en god relation till den andre 

föräldern underlättar att hantera livssituationen. Detta kan till och med påverka faderns 

relation till barnet. En av informanternas berättelse påvisar detta när han fick en god 

kommunikation med sin maka och därigenom en bättre relation. Tack vare detta blev det 

lättare för honom att acceptera det funktionsnedsatta barnet, och därmed fick han även en god 

relation till barnet. 

 

Innan påbörjandet av studien fanns det vissa föreställningar hos oss, bland annat genom den 

litteratur och de undersökningar vi har tagit del av, där det till en stor del framkommer att 
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informanterna förhåller sig negativt till de stöd och insatser som tillhandahölls dem. En annan 

föreställning som vi hade innan studiens påbörjande var att omgivningen till en övervägande 

del bemötte avvikande individer negativt. Detta visade sig inte överensstämma enligt vad våra 

informanter berättade. De resultat som framkom var att fäderna inte upplever det som att de 

blivit märkbart utsatta för något negativt bemötande av samhället och omgivningen. Det vi 

har lärt oss är att de studier som är gjorda sedan tidigare inte alltid stämmer. Vi tror att vi med 

den här studien kan bidra med lite mera kunskap om att alla fäder inte lider skada på grund av 

barnets funktionsnedsättning.  

 

Genomgående gav informanterna intryck av att de var tillfreds med de stöd och insatser som 

gavs, dock var det ansträngande med den tid och energi som krävdes från deras sida. Att de var 

övervägande nöjda med stödet, var något oväntat men för oss positivt och. Ytterligare en 

positiv aspekt var att fäderna inte uttryckte något specifikt negativt över de ekonomiska 

frågorna som berörde dem personligen. Något paradoxalt blev det då de längre in i intervjuerna 

gav uttryck för att de egentligen inte var lika tillfreds med insatser som de har rätt till. Längre 

in i samtalet kom samtliga fäder med många synpunkter på samhället, kommunen, landstinget 

osv. där missnöjet riktade sig mot att vissa beslut inte genomfördes trots deras lagliga rätt till 

dessa. Fäder får ständigt kämpa för att få sina rättigheter tillgodosedda. En fars uttalande om att 

”det har varit fight” vittnar om många utmaningar, motstånd, och vilja att bryta igenom och nå 

fram med de behov man har. Informanternas berättelser påvisar att de tydligt kämpar för att det 

ska finnas utrymme för barnet i samhället.  

 

I vår hypotes antar vi att fäder till barn med funktionsnedsättning inte kan uttrycka sina 

känslor, vilket kan resultera i stressrelaterade sjukdomar. Resultatet av undersökningen visar 

att det inte behöver vara genom att vara oförmögen att direkt kunna uttrycka sina känslor i 

olika omständigheter som kan leda till stressrelaterade sjukdomar. Dessa stressrelaterade 

sjukdomar hos informanterna kan uppkomma genom andra orsaker som t.ex. att förneka, 

undvika eller distansera sig från den verklighet de har fått genom sitt barn med 

funktionsnedsättning. 
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7. BILAGA  
 

Intervjuguide 

 

Faderskap 

 Hur reagerade/upplevde du när barnet fick diagnosen? Vad var din första tanke? 

Upplevde du någon oro? Vad?  

 Vilka förväntningar hade du på dig som pappa innan du fick barnet? Hur detta 

överensstämmer med ditt nuvarande faderskap? 

 Vad är din största oro för framtiden? 

 

Sociala nätverk 

 Hur har ditt sociala liv förändrats efter barnet? 

 Vilka positiva respektive negativa upplevelser/erfarenheter har Du med dig av 

bemötande av samhället/ ditt sociala nätverk? 

 Vad har du för strategier för att ditt barn inte blir utsatt i samhället? (denna en 

eventuell fråga ifall om han berättar någon negativ upplevelse) 

 Får du stöd av dina kompisar/släktingar? I vilken form? Skulle du behöva mer stöd? 

 

Professionella 

 Vad har myndigheter och andra aktörer gjort för dig? 

 Vilka positiva respektive negativa upplevelser/erfarenheter har du med dig av 

bemötande av professionella? 

 Vilken form av stöd får du för att hantera livssituationen, vad har detta stöd för 

betydelse i ditt liv? 

 Behöver du mer stöd?  I sådana fall vilken form av stöd. 

 Vilken effekt har livssituationen på familjens ekonomi? 

 

Familjeliv 

 

 Hur har äktenskapet påverkats efter barnet? 

 Hur stor del av barnets omvårdnad anser du att du har jämfört med mamman? Berätta 

om dina kunskaper? 

 Vad har du för roll i familjen utifrån din syn?  

 Vad har du för krav på dig? Hur stark känner du dig för att uppnå dina krav? 
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