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Sammanfattning      
Min studie riktar sig mot föräldrar/familjer med ursprung från Eritrea som har 

funktionshindrade barn. Barnet är antingen född i Sverige eller i hemlandet Eritrea. 

Anledningen till min studie är att jag vill undersöka hur det är att komma till ett land som 

Sverige och hur det funktionshindrade barnet påverkar föräldrarnas liv.  

 

Min studie har två syften. Det första syftet är att öka kundkapen om och förståelsen för 

funktionshinder och etnicitet i kombination. Det andra syftet är att föräldrar till 

funktionshindrade barn med ursprung från Eritrea skall få komma till tals. 

 

Jag har genomfört kvalitativa samtalsinterjuver och för tolkning och reflektion till min studie 

har jag använt mig av metodologin hermeneutik.  

Jag har avgränsat mig till att enbart undersöka föräldrar till funktionshindrade barn med 

ursprung från Eritrea som är bosatta i Sverige. Undersökningen baserar sig på informanternas 

egna berättelser och uppfattningar av verkligheten som är deras. Det är enbart föräldrarnas 

situation som beskrivs. 

 

Frågeställningar i uppsatsen är följande; hur är det att leva med ett funktionshindrat barn i ett 

land som Sverige? Hur ser man på funktionshinder? Hur fungerar samhällsinsatserna för de 

familjer som är berättigade till sådana? Hur ser man på sitt funktionshindrades barns framtid? 

 

Studien visar på vissa likheter och skillnader i familjernas upplevelser kring att ha ett barn 

med funktionshinder i Sverige. Två av tre informanterna som har varit bosatta i Sverige 

relativt länge, upplever inte kontakten med de samhälleliga insatserna som ansträngande, 

tillskillnad från den tredje informanten som inte är lika tillfreds med samhällets insatser. De 

likheter som jag har funnit i mina informanters berättelse är bland annat religionens betydelse 

i deras vardag, den syn och attityd som finns mot funktionshinder, både i hemlandet och här i 

Sverige samt oro för hur deras funktionshindrade barn skall klara sig i vuxenlivet.    

 

Nyckelord; funktionshinder, etnicitet, dubbelutsatthet, LSS insatser  
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1. Inledning   
Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Hit kommer människor från hela världen och allt det 

nya invandrarna för med sig i bagaget kräver en ömsesidig anpassning mellan det 

ursprungliga landets kultur och det nya land som de flyttar till. Under mitten av 80-talet 

flyttade många eritreaner till olika delar av världen och anledningen till denna utvandring var 

det dåvarande kriget mellan Etiopen och Eritrea. De flesta av de eritreaner som flyttade till 

Sverige då blev också kvar här. 

 

Ordet funktionshinder är ett mycket laddat ord inom den eritreanska minoritetsgruppen här i 

Sverige. Bland invandrade eritreaner talas det inte öppet om funktionshinder av något slag 

och orsaken till det tror jag är den syn på funktionshinder som råder i ursprungslandet. I 

Eritrea är funktionshinder ”osynligt”; föräldrar till funktionshindrade barn väljer att ”gömma” 

sina barn från omgivningen och jag tror att de gör det för att skydda sina barn. 

 

Majoriteten av befolkningen i det fattiga Eritrea är religiösa. Funktionshinder förknippas 

oftast med orättfärdighet som bara Gud kan bota. Jag påstår inte att hela den fattiga 

befolkningen har samma attityd och syn på funktionshinder, men det är i vilket fall en ofta 

förekommande uppfattning.  

 

Det finns många familjer med ursprung från Eritrea som har funktionshindrade barn som är 

födda här i Sverige, eller i hemlandet. Min studie riktar sig mot dessa föräldrar. Jag finner det 

intressant att undersöka om hur det är att komma till ett land som Sverige och hur det 

funktionshindrade barnet påverkar föräldrarnas liv. 

 

1.2 Syfte 
Denna studie har två syften. Det första syftet är att öka kunskapen om och förståelsen för 

funktionshinder och etnicitet i kombination, medan det andra syftet är att föräldrar till 

funktionshindrade barn med ursprung från Eritrea skall få komma till tals. 

 

Den empiriska undersökningen har jag gjort för att få insikt i hur individer inom den valda 

målgruppen upplever sin situation i Sverige. Jag har inte funnit någon tidigare forskning om 

just denna målgrupp och det är en orsak till att grundpelaren i min studie kommit att utgöras 

av kvalitativa samtalsintervjuer.  

 

1.3 Frågeställningar 
 Hur är det att leva med ett funktionshindrat barn i ett land som Sverige?  

 Hur ser man på funktionshinder?  

 Hur fungerar samhällsinsatserna för de familjer som är berättigade till sådana?  

 Hur ser man på sitt funktionshindrades barns framtid? 

 

1.4 Avgränsning 
Detta är en studie om funktionshinder och etnicitet i kombination och jag har avgränsat mig 

till att enbart undersöka föräldrar till funktionshindrade barn med ursprung från Eritrea som är 

bosatta i Sverige. Undersökningen har ägt rum på individnivå, vilket innebär att det är en 

undersökning som baserar sig på informanternas egna berättelser och uppfattningar av den 

verklighet som är deras.  

Innehållet i denna studie är alltså fokuserat på nämnda kategori föräldrar och det är endast 

vuxna som kommit till tals; det är följaktligen enbart föräldrarnas situation som beskrivs. 
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1.5 Disposition 
I följande kapitel kommer jag att redogöra för mitt val av metod, hur jag tolkar data, hur jag 

gått tillväga i intervjuförfarandet, hur urvalet har gjorts och etiska dilemman jag ställts inför. I 

kapitel 3 gör jag en redogörelse för de valda teoretiska referensramarna som följs av tidigare 

forskning och studier som har gjorts om det valda ämnet. Resultatet av min empiri kommer 

jag att presentera i kapitel 5, som följs av analys av empirin i kapitel 6. Avslutningsvis skall 

jag redogöra för de slutsatser jag har funnit.  

 

1.6 Lagar och bestämmelser 
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lag (1993:389) 

om assistansersättning (LASS) trädde i kraft den 1:a januari 1994. LSS är en rättighetslag med 

målsättningen att göra det möjligt för människor med funktionshinder att leva ett så normalt 

liv som möjligt och LASS är en lag som definierar rätten till personlig assistans. Innan LSS 

trädde i kraft var människor med funktionshinder tvungna att anpassa sig till en levnadsnivå 

som styrdes av den kommunala ekonomin, snarare än av egna behov och önskemål. 

Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) räckte således inte till för att 

garantera människor med omfattande funktionshinder det stöd och den service som kunde 

tillgodose deras behov. Behovet av en särskild lag för att trygga tillvaron för dessa individer 

var följaktligen stort. Både LSS och LASS var därför viktiga när de kom och dessa lagar 

medförde ett helt nytt sätt att tänka. Personer med omfattande funktionshinder blev 

myndighetsförklarade och skulle nu själva kunna få bestämma hur t.ex. den personliga 

assistansen skulle organiseras. (http://www.dhr.se/start.asp?sida=1290)
1
 

 

Enligt LASS måste behovet av assistans vara stadigvarande hos den funktionshindrade 

personen. Behovet av assistans måste överstiga 20 timmar i veckan och den funktionshindrade 

individen skall vara under 65 år och bo i egen bostad, i servicehus eller hos familj eller annan 

anhörig. Assistansbehovet måste vara så omfattande att något eller några av de fyra 

grundbehoven – d.v.s. att klä på och av sig, sköta hygien, att äta och att kommunicera med 

andra – tillsammans måste uppgå till minst 20 timmars behov i veckan för att ge rätt till 

assistansersättning. (Loc.cit.) Den första paragrafen i LSS anger vilka personer som har rätt 

till insatser och rättigheter enligt lagen. Nedanstående tre kategorier är enligt LSS berättigade 

till samhällsinsatser: 

 

 personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 

 personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom 

 personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte 

beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service 

 

LSS ger rätt till tio olika insatser, varav landstinget ansvarar för den första insatsen och 

kommunen för resterande av de tio möjliga slags insatser som är aktuella i det enskilda fallet. 

Den funktionshindrade individen eller dennes ombud/företrädare har att själv söka aktivt för 

att få sina rättigheter tillgodosedda. De tio LSS-insatserna är enligt § 9 följande: 

 

 Rådgivning och personligt stöd. För rådgivning och annat personligt stöd svarar 

Landstinget (Handikapp och habilitering) och här finns bland annat kuratorer, psykolog, 

sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped och arbetsterapeut. 

                                                 
1
 Från De Handikappades Riksförbunds hemsida på Internet. Nedladdat den 4/4 2007. 

http://www.dhr.se/
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 Personlig assistans. Personer under 65 år med stora funktionshinder kan söka personlig 

assistent. 

 Ledsagarservice. Ledsagning är till för den som behöver hjälp att komma ut på fritids- och 

kulturaktiviteter eller för att i övrigt delta i samhället. 

 Kontaktperson. En kontaktperson är en medmänniska som ger ett personligt stöd och 

fungerar som en vän. 

 Avlösarservice. Den som vårdar en funktionshindrad familjemedlem i hemmet kan få 

avlösning genom att en person kommer hem till familjen och tar hand om den 

funktionshindrade. Avlösning kan ges regelbundet eller vid tillfälliga behov. 

 Korttidsvistelse. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är till för att den 

funktionshindrade skall få miljöombyte och rekreation, samt för att ge anhöriga möjlighet 

att få avlösning. Korttidsvistelse kan ges på korttidshem, hos en familj eller i form av 

lägerverksamhet. 

 Korttidstillsyn. Tillsyn för funktionshindrade ungdomar över 12 år, gäller tid före och 

efter skoldagen samt under skolloven. 

 Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar. Barn och ungdomar 

kan bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. 

 Bostad med särskild service för vuxna. I en bostad med särskild service kan man få 

anpassat stöd. En gruppbostad består av flera lägenheter med gemensamma utrymmen. 

Personal finns tillgänglig för att ge de boende det stöd de behöver. 

 Daglig verksamhet. Daglig verksamhet ger gemenskap och sysselsättning. Verksamheten 

utformas efter arbetstagarnas intressen och stödbehov. 

(http://www.dhr.se/start.asp?sida=1290, nedladdat den 4/4 2007) 

 

 

1.7 Vad är Downs syndrom, ADHD och cp-skada? 
Jag finner det värdefullt att beskriva de olika diagnoser som mina informanters barn har. För 

att kunna få en tydlig bild av hur funktionsnedsättningen kan påverka dessa ungdomar och 

föräldrarnas vardag, är viss kännedom om de aktuella funktionshindren nödvändig. 

 

Downs syndrom
2
 

I Sverige föds det varje år omkring 120 barn med diagnosen Downs syndrom och det 

motsvarar ett barn på 800 födslar. Ordet ”syndrom” innebär att det finns en grupp av symtom 

eller avvikelser, vilka i stor utsträckning förekommer tillsammans. Ett antal yttre kännetecken 

är gemensamma för personer med Downs syndrom, men dessa personer är givetvis olika 

individer med egna personligheter. 

 

Det finns fyra typer av Downs syndrom. Den vanligaste typen kallas trisomi 21 och personer 

med denna typ av Downs syndrom har en hel extra kromosom 21. (Av denna anledning kallas 

rentav Downs syndrom ibland också för trisomi 21.) Det är c:a 94 % som har denna typ av 

Downs syndrom. De andra typerna av funktionsnedsättningen är mer sällsynta och kallas för 

translokationstrisomi 21, trisomi 21 mosaik och partiell trisomi 21. 

 

En person som fötts med Downs syndrom har tre stycken kromosomer nr. 21 (eller delar av 

den) mot normalt två stycken. Totalt har alltså personer med Downs syndrom 47 kromosomer, 

medan det normala antalet är 46. Den extra kromosomen gör att hjärnans utveckling påverkas 

och detta ger upphov till själva utvecklingsstörningen. Förutom hjärnan brukar en rad andra 

                                                 
2
 Detta avsnitt baseras på information från Riksförbundets För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna 

(FUB) hemsida på Internet: http://www.fub.se/fakta.downssyndrom. Nedladdat den 13/4 2007. 

http://www.dhr.se/
http://www.fub.se/fakta.downssyndrom
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organ och system påverkas och vanliga medicinska åkommor är hjärtfel, infektionskänslighet, 

synfel och hörselnedsättning. Hjärnans utveckling sätter en biologisk gräns för vad som är 

möjligt för en person att prestera, men det är inte alltid denna gräns som utgör det största 

hindret för utvecklingen hos personer med Downs syndrom. Vad som i minst lika hög 

utsträckning kan utgöra hinder för en ökad delaktighet i samhället är brist på träning (t.ex. när 

det gäller kommunikation med andra), samt brist på vissa upplevelser och erfarenheter. Var 

gränserna går för vad en person med Downs syndrom kan utföra är alltså omöjligt att på 

förhand veta. Ett stort antal ungdomar och vuxna med Downs syndrom kan lära sig att läsa 

och skriva och alla människor med denna funktionsnedsättning kan flytta till eget boende som 

är anpassat med stöd efter den enskildes förutsättningar; med stöd och hjälp klarar många av 

dessa individer vanliga hushållssysslor. Personer med Downs syndrom har svårigheter med 

rums- och tidsuppfattningen och detta är en anledning till att de ofta frågar samma frågor 

upprepade gånger. Vad som definitivt inte påverkas av funktionshindret är känslor; personer 

med Downs syndrom har ett rikt känsloliv och behov av nära relationer och ömhet. 

 

Attention deficit/hyperactivity disorder, ADHD 

Många av oss kan ibland uppleva svårigheter med att sitta still, att koncentrera sig och att 

kontrollera sina impulser – i synnerhet om vi är stressade eller trötta. De här problemen kan 

emellertid vara ytterst påtagliga och ständigt närvarande för en del barn, ungdomar och vuxna. 

För dessa individer innebär med andra ord den bristande impulskontrollen etc. allvarliga 

problem och det är i dessa fall som det blir aktuellt att tala om en funktionsnedsättning. 

(http://www.attention-riks.se/site/87.78.0.0.1.0.phtml)
3
 Personer med diagnosen ADHD har 

just uppmärksamhetsproblem, samt lider av impulsivitet och överaktivitet. AD står för 

”attention deficit” som betyder uppmärksamhetsstörning och HD är förkortning för 

”hyperactivity disorder”, d.v.s. överaktivitet. En person med diagnosen ADHD kan lida av 

antingen enbart uppmärksamhetsstörning eller enbart hyperaktivitetsproblem, men han eller 

hon kan också ha bägge typerna av symptom. ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser 

ställs efter en noggrann utredning och för att få diagnosen ADHD skall ett barn uppvisa 

åtminstone sex av sammanlagt nio symptom vilka anges i den etablerade, amerikanska 

diagnosmanual som kallas DSM-IV. Dessa symptom skall inverka negativt på barnets tillvaro 

– både hemma och i skolan – och de skall medföra så pass svåra problem att de kan sägas 

utgöra ett funktionshinder. För att barnets symptom skall diagnosticeras som ADHD, måste 

de ha framträtt för första gången före sju års ålder och ha pågått under minst sex månader. 

(http://www.habilitering.nu/gn/opencms/web/HAB/Funktionshinder/ADHD_Damp.html)
4
 

  

ADHD har tidigare betraktats som ett barndomshandikapp som mognar bort under barnets 

uppväxt, men detta har visat sig vara felaktigt och forskare vet numera att de drabbades 

problem ofta finns kvar upp i vuxen ålder. Funktionsnedsättningen är för övrigt vanligare 

bland pojkar och män än bland kvinnor. Barn med ADHD bör uppmärksammas tidigt och få 

hjälp mot sina symptom, annars riskerar de att få svårigheter med skolarbetet, bristande 

självkänsla och sociala anpassningsproblem. Som vuxna drabbas personer med ADHD oftare 

av depressioner och missbruk, förutom att de ofta har svårt att klara nära relationer och att de 

tenderar att få problem i arbetslivet. (http://www.attention-riks.se/site/87.78.0.0.1.0.phtml)  

Så kallad multimodal behandling – d.v.s. förutom medicin och psykoterapi även vissa sociala 

interventioner – har gett goda resultat för flera ADHD-patienter. Den rent medicinska 

behandlingen baseras på centralstimulerande preparat av amfetamintyp, vilka ges i mycket 

små doser. Det finns även nyligen framtagna preparat som lindrar de viktigaste symptomen 

                                                 
3
 Från Riksförbundet Attentions hemsida på Internet. Nedladdat den 30/4 2007. 

4
 Från Stockholms läns sjukvårdsområdes hemsida om Handikapp & Habilitering. Nedladdat den 14/4 2007. 

http://www.attention-riks.se/
http://www.habilitering.nu/
http://www.attention-riks.se/
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vid ADHD, men utan att ge de biverkningar som de amfetaminliknande medicinerna medför. 

(http://www.habilitering.nu/gn/opencms/web/HAB/Funktionshinder/ADHD_Damp.html)  

                                                 

Cerebral pares, cp-skada 
Cerebral pares (cp) är en hjärnskada som drabbar barn vilka ännu inte lärt sig stå, gå eller tala 

och den inträffar vanligen före två års ålder. (http://www.nhr.se/diagnoser/cp/) Varje år föds i 

Sverige mellan 100 och 200 barn med någon form av cp-skada; andelen nyfödda med någon 

cp-skada uppgår med andra ord till c:a 2 promille. Cp-skada kan ge olika slags symptom hos 

olika individer beroende på när och var någonstans i hjärnan som skadan uppkommit. 

Funktionsnedsättningen vid cp-skada är inte ärftlig, utan orsaken till skadan kan vara t.ex. 

infektion hos modern, syrebrist i samband med förlossning, hjärnhinneinflammation eller (i 

sällsynta fall) olyckstillbud. (www.nhr.se)
5
 

 

Symptomen vid cp-skada kan se olika ut. Ett vanligt symptom är spasticitet, med vilket menas 

att musklerna är spända och det är svårt att slappna av. Så kallade ataktiska syndrom innebär 

att rörelserna lätt blir antingen för stora eller för små beroende på att den drabbade inte kan  

samordna eller bedöma muskelrörelserna. Perceptionsstörningar är också vanliga vid cp-skada 

och de yttrar sig bl.a. i form av att den drabbade har svårt för att göra olika saker samtidigt 

eller att han/hon inte kan uppfatta sin omgivning korrekt. Det är dessutom vanligt att personer 

med cp-skada någon gång i livet får epileptiska anfall. Talsvårigheter, grimaser och ofrivilliga 

rörelser är exempel på symptom vilka ibland av omgivningen tolkas som att personen i fråga 

är förståndshandikappad. De flesta människor som har en cp-skada är dock normalbegåvade. 

När det gäller skolarbetet – som ju ställer krav på koncentration och förmåga att lära in nya 

saker –  upplever emellertid många cp-skadade att de måste anstränga sig mer i jämförelse 

med sina kamrater (ibid). 

 

Barn med cp-skador har sedan 1950-talet fått sjukvård, men trots detta finns det fortfarande 

mycket litet forskning om cp-skadade vuxna och deras situation. Eftersom överbelastning av 

muskler kan medföra förslitningsskador – som i sin tur kan leda till kroniska smärttillstånd – 

är det av stor vikt för den cp-skadade att få regelbunden rehabilitering och träning. Det är 

också viktigt att ha tillgång till tekniska hjälpmedel som är anpassade till den enskilde 

individen. Mer specifika behandlingar som kan bli aktuella är medicinering mot spasticitet 

och vid epilepsi, sjukgymnastik och talträning. Vid svårare felställningar kan även operation 

ibland bli nödvändigt. Så kallad konduktiv pedagogik kan användas för att utveckla 

rörelsemotoriken och andra alternativmetoder som t.ex. akupunktur, värmebehandling och 

andningsteknik har ibland positiv effekt. Beträffande perceptionsstörningar och eventuella 

inlärningsproblem, så påverkar dessa ofta individens hela livssituation. Både för individen 

själv och för dennes närstående är det värdefullt om en noggrann kartläggning av dessa 

funktionshinder görs, eftersom förutsättningarna för att få rätt slags stöd då förbättras (ibid). 

 

1.8 Förförståelse 
Jag har strukturerat redogörelsen för min förförståelse i två delar. I detta avsnitt beskriver jag 

min erfarenhet av hur man ser på funktionshinder i Eritrea och därefter – i nästa avsnitt – 

kommer jag att skriva om mitt eget funktionshinder (som jag dock inte tänker ägna något 

utrymme i återstoden av uppsatsen). 

  

                                                 
5
 Dessa och de närmast följande uppgifterna är hämtade från en broschyr som laddades ned från Neurologiskt 

Handikappades Riksförbunds hemsida den 13/5 2007 på följande Internetadress: 

http://www.nhr.se/Knappmeny/bestall/module.asp?page=detail&XModuleId=19851&ProductId=121&Chunk=0 

http://www.habilitering.nu/
http://www.nhr.se/
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Anledningarna till att jag valt att skriva om föräldrar till funktionshindrade barn med ursprung 

från Eritrea har redan framkommit i syftes formuleringen. Dels vill jag öka kunskapen om och 

förståelsen för funktionshinder och etnicitet i kombination; dels vill jag göra just dessa 

föräldrars stämma hörd. Då jag själv ursprungligen kommer från Eritrea och har ett 

funktionshinder har jag försökt att hålla mig och min förförståelse på ett så medvetet plan som 

möjligt i den undersökning som resulterat i denna uppsats. Just med tanke på min förförståelse 

har jag även försökt att ge akt på vad Mårten Söder (1995) har skrivit angående 

forskningsrollen. Söders ståndpunkt är att forskning om sociala förhållanden alltid sker utifrån 

ett visst perspektiv. Perspektivet beror givetvis på vilken omgivning forskaren befinner sig i 

och den kulturella förståelse av världen som råder där; forskarens perspektiv formuleras inom 

de referensramar som just denna förståelse av världen tillhandahåller. Forskarens uppgift är 

att förstå världen, men hans eller hennes förståelse skall samtidigt vidga gränserna för 

omgivningens förståelse av världen. Forskningen skall med andra ord inte låsas för hårt till 

den ”common sense”-förståelse av världen vi lever i, men samtidigt kan den inte heller gå helt 

utanför denna. 

 

När jag bestämde mig för att skriva om föräldrar till funktionshindrade barn med ursprung 

från Eritrea funderade jag på om mitt eget ursprung kanske skulle underlätta studien. I 

efterhand har jag emellertid kunnat konstatera att jag ibland kunde låsas till den ”common 

sense”-förståelse som Söder omnämner. Söder identifierar tre olika källor till denna inlåsning 

och han kallar dem utvärderings fällan, den normativa fällan och den samhällsideologiska 

fällan. Dessa tre fällor är förvisso inte helt oberoende av varandra.  

Med utvärderingsfällan avser Söder det faktum att ingen utvärderingsmodell egentligen 

upphäver grunden för själva utvärderingen; de som beställer utvärderingen vill alltid veta om 

deras program eller reform har lyckats.  

Den normativa fällan innebär att forskaren betraktar sig själv som allvetare. Forskaren vet 

svaren på frågorna innan han/hon har ställt dem och söker sedan bevis som bekräftar eller 

stärker forskarens förförståelse.  

Ett exempel på den samhällsideologiska fällan är detta att begreppet handikapp ofta 

definitionsmässigt kopplas till svårigheter och problem; således baseras mycken befintlig 

forskning på en föreställning om att funktionsnedsättningar innebär en personlig tragedi. När 

vi ser forskningsresultat som inte självklart överensstämmer med den bild vi sedan tidigare 

har – och det i stället t.ex. visar sig att personer med funktionshinder tvärtom har lika hög 

eller till och med högre subjektivt upplevd livskvalitet än andra – förklaras detta ofta med att 

de har anpassat sig och justerat sin anspråksnivå till sin ”tragiska” situation. Mårten Söder 

hävdar sammanfattningsvis att det i mycket av den forskning som görs sker en onödig låsning 

och begränsning av de frågor som forskarna ställer; i stället för detta slags inskränkning av 

frågeställningar behöver handikappforskningen ett större och mer genomgripande perspektiv 

(Söder 1995).  

 

När det gäller min egen studie, så är min erfarenhet den att man ser annorlunda på 

funktionshinder i Eritrea jämfört med den syn som allmänt råder i Sverige i dag. I Eritrea talar 

man inte högt om funktionshinder och det är ett mycket tabubelagt ämne. Min fråga blir då: 

Vilken syn på funktionshinder har mina informanter?  

 

Ett besvärligt moment i min undersökning har varit att söka informanter och jag trodde från 

början att mitt ursprung och det faktum att jag själv är funktionshindrad skulle underlätta att 

få kontakt med informanter, men tvärtom försvårade det situationen. Detta skall jag beskriva 

mer ingående i avsnittet om urval. 
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1.9 Egen berättelse 

Här skall jag nämna något om mitt eget funktionshinder och hur jag tror att mina föräldrar 

upplevde sin situation, d.v.s. att ha ett funktionshindrat barn i mitt hemland Eritrea. Jag har 

inte tänkt ägna mig åt mitt eget funktionshinder i denna uppsats, men jag tycker ändå att det är 

viktigt att informera läsaren något om det – framför allt med tanke på min förförståelse för 

ämnet funktionshinder och etnicitet i kombination.  

 

Mina föräldrar finns tyvärr inte vid livet i dag, men hade de levat skulle jag ha velat fråga dem 

om hur de egentligen upplevde sin situation. Jag fick polio när jag var några månader 

gammal. Polio är en virussjukdom som drabbar nervvävnaden i hjärnan och ryggmärgen och 

som en följd förlamas och förtvinar de muskler som styrs av de angripna nerverna. När mina 

föräldrar fick kännedom om att jag hade polio kom det som en chock för dem. Ekonomiskt 

hade min familj det ganska gott ställt och jag hade möjligheten att få den bästa läkarvård som 

fanns i Etiopien och Eritrea vid den tiden. Min pappa var djupt religiös och han var övertygad 

om att Gud skulle bota min sjukdom och allt skulle bli bra. Varje år åkte jag med mina 

föräldrar till en välkänd kyrka, dit många människor kommer med lindriga eller svåra 

funktionshinder för att bli ”botade”. Mina föräldrar hade nämligen lovat Gud att de skulle ta 

sig dit varje år, om jag genom detta kunde bli bättre. 

 

Jag minns än i dag hur mina föräldrar pratade om mig och tittade på mig med ledsna ögon 

varje gång det var tal om min sjukdom. Mina föräldrars högsta önskan var att skicka mig till 

Europa för att jag skulle få bättre vård än den som fanns att tillgå hemma i Eritrea. Läkarna i 

Eritrea och Etiopien spekulerade mycket kring min sjukdom och få av dem visste då att jag 

hade just polio. Jag opererades många gånger i hopp om att bli bättre. 

  

Efter många års väntan fick jag äntligen resa till Sverige, men utan mina föräldrar. Väl här i 

Sverige konstaterade läkarna att jag hade polio och jag opererades två gånger. Mycket riktigt 

blev jag mycket bättre efter operationerna här, men polio är en sjukdom som inte kan botas 

och jag behöver livslång rehabilitering för att bibehålla olika funktioner hos kroppen.  

Efter tio års vistelse i Sverige åkte jag tillbaka till Eritrea för att hälsa på min familj. Jag 

glömmer aldrig mammas ledsna ögon när hon för första gången sedan många år fick se mig 

och fann att jag fortfarande haltade med mitt onda ben. Hon sa till min pappa att deras bön 

inte hade nått riktigt fram och att jag aldrig skulle bli riktigt bra. Då svarade min pappa med 

ett stort leende att jag i alla fall har det mycket bättre i Sverige där jag inte behöver känna mig 

”uttittad” av människor som undrar varför jag haltar. 

 

När det gäller ovanstående beskrivning av det synsätt på funktionshinder som mina föräldrar 

hade, så vill jag poängtera att detta är hur jag själv upplevde situationen. Jag vill också påpeka 

att denna beskrivning inte gör anspråk på att återge det allmänt rådande synsättet och att det 

följaktligen inte kan förväntas återfinnas också hos mina informanter i denna uppsats. 

 

 

2. Metod 
Min avsikt är som nämnts att studera föräldrar till funktionshindrade barn med ursprung från 

Eritrea. Med tanke på studiens tidigare angivna syfte har det varit naturligt för mig att göra 

undersökningen utifrån en kvalitativ forskningsansats. I och med att rent subjektiva 

företeelser står i centrum i mina efterforskningar, så finner jag intervjuer vara ett lämpligt 

redskap. Intervjufrågorna är indelade i olika teman och de ställs i samband med 

samtalsintervjuer, vilket innebär att jag som intervjuare ser till att de olika teman berörs i 

enlighet med en på förväg gjord s.k. intervjuguide. (Se bilaga 2 och 3.) Samtalet under 
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intervjun flyter emellertid relativt fritt inom ramen för respektive tema och intervjun blir 

givetvis beroende av intervjupersonens önskan att tala mer eller mindre utförligt om det 

aktuella temat.  

 

Jag har genomfört tre intervjuer, men detta antal var inte förutbestämt; jag hade velat ha några 

ytterligare informanter, men det var svårt att hitta fler föräldrar som var intresserade av att 

delta i min studie. (Jag kommer att återkomma till valet av informanter i ett senare avsnitt.) 

Att jag likväl nöjde mig med tre intervjuer beror på att jag bedömde att dessa intervjupersoner 

belyste mina frågeställningar väl. 

 

Av den orsaken att det i princip inte finns någon litteratur om den valda målgruppen och 

ämnet kommer jag att låta mina informanters egna berättelser och uppfattningar – om den 

verklighet som är deras – stå i centrum. 

 

2.1 Tolkning och reflektion 
Den metodologi som jag utgår från kallas för hermeneutik. Hermeneutik är en 

forskningsansats med tolkning som analysredskap, men också en filosofi om förståelsens 

villkor. Den forskningstradition som hermeneutiken representerar söker inte sanningar i 

termer av ett orsak/verkan-tänkande, utan eftersträvar en bättre förståelse av företeelser som 

kan vara svåra att greppa utifrån vår vardagsförståelse. För att orientera sig i tillvaron gör 

människor alltid tolkningar och vad som uppfattas som sanning är ofta egentligen bara de 

tolkningar som vunnit allmänt genomslag i ett bestämt sammanhang – exempelvis den kultur 

och det samhälle som vi själva växt upp i. Därför behöver vi skilja mellan de vanliga 

vardagstolkningarna och sådana tolkningar som görs i en vetenskaplig studie. Den tolkning 

som är aktuella inom den empiriskt inriktade hermeneutiken – d.v.s. hermeneutiken som 

samhällsvetenskaplig metod och inte som filosofisk riktning – är förstås de sistnämnda, 

vetenskapliga tolkningarna. Empirisk hermeneutik är en vanligt förekommande 

forskningsansats inom samhällsvetenskapen och de frågeställningar som är aktuella för den 

här sortens studier låter sig inte besvaras med sådana orsaksförklaringar som eftersträvar 

förutsägelser. Hermeneutiska förklaringar går i stället ut på att belysa innebörder och 

betydelser i t.ex. texter och utsagor eller andra meningsskapande, mänskliga aktiviteter. (Gilje 

och Grimen, 1992, sid 175-78)  

 

Inom kvalitativ forskning figurerar ofta den s.k. hermenutiska cirkeln som är ett slags modell 

över forskningsprocessen. För att beskriva denna refererar till jag till Steinar Kvale (1997). 

Hermeneutisk cirkel är en tolkning vilken kan beskrivas som en ständig växling mellan 

delarna och helheten i ens empiriska material. Utifrån en ofta oklar och intuitiv uppfattning 

om helheten – med andra ord ens förförståelse – tolkas de enskilda delarna och dessa 

tolkningar relateras sedan i sin tur återigen till helheten och så vidare i en ständig 

pendelrörelse (ibid.). Förhållandet mellan helhetsförståelse och förförståelse förtjänar dock att 

preciseras ytterligare. 

 

Alvesson och Sköldberg (1994) tar upp två huvudteman inom hermeneutiken och de 

benämner dem ”objektiverad” respektive ”aletisk” hermeneutik. Den ”objektiverade” 

hermeneutiken handlar om vad jag nämnde först här ovan, det vill säga växlingen mellan 

förståelse av delarna och av helheten i ens empiriska material. Med den ”aletiska” 

hermeneutiken avses däremot pendlingen mellan forskarens förförståelse och förståelse – en 

pendelrörelse som kan liknas vid en cirkel eller spiral på samma sätt som i den objektiverade 

hermeneutiken. Vid sidan av dessa hermeneutiska ansatser har jag även låtit mig inspireras av 

det slags ”kritisk teori” som omnämns av Alvesson och Sköldberg. Kritisk teori är – som de 



11 

 

beskriver den – en tolkande ansats vilken kännetecknas av ett kritiskt ifrågasättande av den 

sociala verkligheten som den ter sig vid första anblicken. Det innebär alltså att ifrågasätta det 

som i betraktarens ögon kan förefalla naturligt och självklart (ibid).  

 

2.2 Validitet och reliabilitet 
Enligt Kvale (1997) är den vanliga definitionen av ordet validitet giltighet till sanning och 

riktighet hos ett yttrande. Ett argument som är giltigt är välgrundat, försvarbart, vägande och 

övertygande. Reliabilitet handlar däremot om ”mätinstrumenten”, såväl teknisk utrustning 

som människor. När Kvale omnämner människor som ”mätinstrument” avser han både de 

forskare och de informanter som deltar i en undersökning. Även den förförståelse som 

forskaren har utgör en viktig del av reliabiliteten. Kvaliteten på handledning och forskarens 

objektivitet hör också till reliabiliteten (Ibid.). Denna definition av validitet och reliabilitet är 

inte helt enkel och klargörande. Jag skall därför här nedan försöka förklara begreppen mer 

ingående.  

 

Begreppen validitet och reliabilitet omtalas på ett något annorlunda vis i kvalitativ forskning 

jämfört med i kvantitativ forskning. Skillnaderna och likheterna i hur begreppen används 

inom de båda forskningsansatserna kan sammanfattas på följande vis: 

 inom kvalitativ forskning berör begreppen validitet och reliabilitet såväl datainsamling 

som efterföljande analys av insamlade data och forskaren arbetar kontinuerligt med 

både validitet och reliabilitet under hela forskningsprocessen. 

 inom kvantitativa forskningsansatser handlar däremot validitet och reliabilitet främst 

om datainsamling. Data skall vara insamlade på ett tillförlitligt sätt och forskaren har 

som regel i ett tidigt skede valt en datainsamlingsmetod som har en acceptabel 

validitet och reliabilitet med avseende på undersökningens syfte. (Halvorsen, 1992, sid 

41-42) 

 

Det talas även om inre eller kommunikativ validitet och yttre validitet, vilka jag här skall 

beskriva kort. Inre eller kommunikativ validitet avser forskarens förmåga att redogöra för 

forskningsprocessen, i vilken ingår både förförståelse och datainsamling samt hur urvalet av 

informanter gjorts. Dessutom erfordrar inre validitet en beskrivning av analysprocessen. 

Beträffande analysprocessen skall forskaren noggrant beskriva arbetsgången, vilket innefattar 

både en beskrivning av det praktiska tillvägagångssättet vid datainsamlandet och av hur 

tolkningarna gjorts. Vad som också är av relevans för den inre validiteten är deltagarkontroll 

och så kallad triangulering. Deltagarkontroll handlar om huruvida informanterna under eller 

efter intervjusituationen själva kan korrigera eventuellt förekommande felaktiga uppfattningar 

och missförstånd. Triangulering innebär att problemet betraktas utifrån olika synvinklar 

(Malterud, 1998, sid 166-76). Ett exempel på triangulering är när man intervjuar personer 

med olika relationer till studieobjektet eller problemområdet för att härigenom kunna 

analysera problematiken från olika perspektiv. Om forskaren däremot inte själv resonerar 

kring hur pass generaliserbara resultaten kan sägas vara – utan endast redogör för 

forskningsprocessen och vad som framkommit ur den – så är det blott fråga om yttre validitet 

(Malterud, 1998, sid 55-64).  

Om vi går tillbaka till min studie, så har intervjuerna med familjerna genomförts på svenska i 

två av fallen och på tigrinja i ett fall. Detta har både sin fördel och nackdel för validitetens 

vidkommande. Fördelen är att både intervjuaren och informanten har ett gemensamt 

modersmål, vilket gör det lättare att förstå språkets små nyanser. Det gemensamma 

modersmålet kan även förbättra förutsättningarna att förstå olika begrepp på samma sätt o.s.v. 

Nackdelarna är samtidigt att problem kan uppstå vid översättningen från tigrinja till svenska 

språket. Det fanns visserligen möjlighet till tolk vid avlyssningen av intervjubanden, men jag 
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bedömde att risken för att mina informanter skulle bli igenkända av tolken var stor och att jag 

därmed skulle bryta mot de etiska regler som är av relevans för min studie. (Jag skall 

återkomma till detta i avsnittet om etik). 

  

Jag vill nämna att vid de intervjuer då vi huvudsakligen talade svenska även stundtals 

samtalade på tigrinja för att närmare kunna belysa uttryck i olika sammanhang. Vid den 

intervju där vi endast samtalade på tigrinja förekom det olika svenska begrepp som inte gick 

att översätta på tigrinjas; exempel på dessa ord är lagar som avser funktionshindrade och 

benämning av olika myndigheter. Det förtjänar också att nämnas att vissa av de 

svenskspråkiga citaten i kommande kapitel är mina egna översättningar. Jag har gjort dessa 

översättningar med stor noggrannhet för att undvika feltolkningar och innan varje 

intervjutillfälle informerade jag mina intervjupersoner om att jag ibland kanske ställer frågor 

vilka kan uppfattas som självklara. Jag nämnde också för dem att anledningen till detta är att 

jag vill vara säker på att ha uppfattat svaren, sammanhanget eller uttrycket rätt. 

 

När det gäller reliabiliteten, så har jag använt mig av en vanlig bandspelare som jag lånade av 

en översättningsfirma och den var bra både ljudmässigt och funktionellt. Reliabiliteten står 

också under inflytande av mig som intervjuare och mina informanter som intervjupersoner. 

Eftersom jag har viss förförståelse i ämnet – som jag nämnde i ett tidigare avsnitt – har jag 

försökt att vara så objektiv som möjligt under hela studien. 

Eftersom reliabiliteten i en studie dessutom påverkas av kvaliteten på handledningen, vill jag 

nämna att Thomas Öst har varit fenomenalt hjälpsam och stöd under hela 

handledningsperioden och jag kunde vända mig till honom när som helst i stort sätt. 

 

2.3 Urval 
Inledningsvis i arbetet med denna uppsats sökte jag information på Internet om 

funktionshinder och Eritrea. Det jag fick fram handlade dock mestadels om krigsskadade 

eritreaner och Eritreas politiska situation. En av anledningarna till att jag velat göra denna 

studie är emellertid att få denna grupp av föräldrar att komma till tals. De grundläggande 

frågeställningarna är som nämnts: Hur är det att leva med ett funktionshindrat barn i ett land 

som Sverige? Hur ser dessa föräldrar på funktionshinder? Hur fungerar samhällsinsatserna för 

de familjer som är berättigade till sådana? Hur ser föräldrarna på sitt funktionshindrade barns 

framtid? 

  

Den svåraste delen av min studie var inte desto mindre att finna informanter som ville ställa 

upp för en intervju.  

 

Innan jag påbörjade min studie trodde jag att mitt eget ursprung skulle underlätta mötet med 

denna målgrupp, men det blev snarare tvärtom på grund av min rädsla att bli missförstådd (i 

några sammanhang). 

 

För att underlätta mötet valde jag att kontakta (vissa av) familjerna via gemensamma bekanta. 

Några av föräldrarna kontaktade jag emellertid själv per telefon. Hur var då reaktionerna 

bland de tillfrågade informanterna? Många av dessa föräldrar reagerade starkt på mitt val av 

ämne och målgrupp och jag kände det många gånger som att jag gjorde intrång i deras 

privatliv. För att belysa reaktionerna har jag valt ut några tillfrågade informanter som jag här 

nedan skall berätta om. 

 

En förälder frågesatte min studie och undrade vad det är jag egentligen var ute efter och 

menade att det inte kan finnas någon skillnad på syn på funktionshinder mellan svenska eller 
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icke svenska föräldrar till funktionshindrade barn. En annan förälder undrade varför jag ville 

göra en personlig intervju med föräldrarna och tyckte istället att jag skulle kontakta vilken 

socialkontor som helst och få information om vilken hjälp som ges. Utav alla föräldrar som 

avböjde från att vara med i min studie fanns det en förälder som ville att jag skulle framföra i 

min studie att, i Eritrea tror man på att Gud kan bota – det hade den vederbörande föräldern 

sett med egna ögon. Denna mamma berättade att det var under en resa till Eritrea som hennes 

barn hade blivit sjuk och fick autism. Hon var säker om att det var det ”onda ögat” som 

orsakade dotterns insjuknad. När jag envisades om att det var just hennes syn på 

funktionshinder jag ville skriva om, sade denna mamma till mig att hon själv inte såg sin 

dotter som funktionshindrad och av den anledningen anser hon inte sig själv tillhöra 

målgruppen, det väl säga förälder till ett funktionshindrat barn. Jag upplevde att några av dem 

tillfrågade informanterna var ovilliga att prata om den stöd och service som tillämpas i 

kommunerna, och jag fick aldrig klart för mig vad detta beror på. 

 

Jag var väl medveten om att jag skulle få motgångar i form av det jag har nämnt ovan och det 

tror jag beror på den kulturella aspekten. Sedan kan det givetvis finnas anledningar som gör 

att de tillfrågade informanterna väljer att avböja från att vara med i en sådan studie som mitt. 

 

En sak som jag vill nämna är att mitt intresse för det valda ämnet och målgruppen ökade i takt 

med de hinder jag har stött på under min studies gång.  

 

2.4 Etiska överväganden 
När det gäller forskning, där information hämtas från människor som i denna studie, finns det 

krav på individskydd. Jag som uppsatsskrivande student har en skyldighet att de etiska regler, 

som finns inom ramen för min studie följs. För att belysa de etiska riktlinjer som finns skall 

har jag valt att referera åter till Kvales bok (1997). 

 

Kvale tar upp perspektiv som en forskare ställs inför i planering av intervjuundersökningar. 

Han anser att en forskare som har förförståelse i det han/hon skall forska om, och är medveten 

om moraliska frågor som är typiskt förbundna med en intervjuundersökning, skall vara 

vaksam på de kritiska och känsliga problem som kan dyka upp under undersökningen.  

Etiska koder för forskning om människor och filosofiska moralteorier frambringar bakgrund 

för de specifika etiska avgörandena som forskaren ställs inför, samtidigt som dessa etiska 

koder och teorier sällan anvisar några bestämda lösningar för de normativa avgörandena som 

sak fastställas under ett forskningsprojekt. Det är text som skall tolkas snarare än regler som 

skall följas, och med detta menar Kvale att de etiska koderna ger riktlinjer som sedan skall 

bedöms efter sin relevans för specifika situationer. Enligt Kvale kan det vara väl till pass att 

föra ett ”etiskt protokoll” för de etiska frågeställningar som kan förmodas dyka upp under 

undersökningen. Han nämner också att i vissa sammanhang kan det finnas ett institutionellt 

krav på ett etiskt protokoll och undersökningsprotokoll, som sedan skall granskas och 

godkännas av en etisk kommitté innan projektet kan accepteras (ibid.). 

 

Med tanke på det som Kvale nämner ovan, har jag som har förförståelse i ämnet 

funktionshinder och etnicitet i kombination, granskat intervjufrågorna väl, utifrån det jag tror 

kan upplevas som oetiska frågor för mina informanter. När jag tog kontakt med dem 

tillfrågade informanterna och presenterande mitt syfte med studien uppmärksammade jag att 

det anträffades frågor som jag tror har varit för känsliga och jag korrigerade dessa frågor 

innan intervjusituationen.  
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Något som Kvale (1997) även nämner i sin bok inom ramen för den för de etiska riktlinjerna 

är informantsamtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Med informantsamtycke menar 

Kvale att man som forskare skall informera undersökningspersonerna om undersökningens 

generella syfte, om hur undersökningen är upplagd i stort och om vilka risker och fördelar 

som kan vara anslutna med medverkan i undersökningen. Konfidentialitet i forskning betyder 

att privata data som identifierar informanterna inte redovisas, och visar det sig att den 

undersökningen blir aktuellt att offentliggöra information som möjligt kan kännas igen av 

andra, måste informanterna godkänna att denna information lämnas. Med konsekvenser i detta 

sammanhang menar Kvale att en intervjuundersökning måste ge akt både på den möjliga 

skadan för undersökningspersonerna och på de förväntade fördelarna med att delta i 

undersökningen. Forskaren har här ansvar att tänka igenom de möjliga konsekvenserna, inte 

bara för informanterna utan även för den större grupp som dessa representerar (ibid). 

   

Informantsamtycke, konfidentialitet och konsekvenser är tre begrepp som är viktiga för mig i 

min undersökning på grund av att det valda ämnet, funktionshinder och etnicitet i 

kombination. Som jag nämnde i urvalsavsnittet, var den svåraste delen av min studie att söka 

informanter som ville ställa upp i min studie och min upplevelse av motvilligheten som vissa 

informanter hade kan bero på att dem inte vill riskera att bli igenkända av den minoritetsgrupp 

som dessa informanter tillhör. Detta behöver givetvis inte stå för alla de tillfrågade 

informanterna, men bara att jag själv kommer ifrån samma land som informanterna kan vara 

en faktor till motvilligheten.  

 

Under samtalen med de tillfrågade informanterna betonade jag givetvis att de skulle förbli 

anonyma och jag informerade om att jag skulle spela in intervjusamtalen på band för att sedan 

radera bandet efter att jag hade skrivit ner intervjusamtalet ord för ord på papper. Det som jag 

betonade för mina informanter innan vi började med intervjusamtalet var att jag skulle 

utelämna vissa uppgifter som kan riskera att informanterna skulle bli igenkända när jag 

lyssnade av bandet efter intervjusituationen, vilket jag också gjorde. 

 

2.5 Intervjuernas genomförande 
När urvalet var klart kom jag och informanterna överens om tid och plats för intervju som i ett 

av fallen ägde rum i informantens hem, en intervju skedde på informantens arbetsplats samt 

en intervju var telefonintervju på grund av det geografiska avståndet. Intervjufrågorna (se 

bilaga 2) har jag delat in i olika teman som jag nämnde i metodavsnittet.  

För att leva upp till det etiska ansvaret som jag nämnde ovan i etikavsnittet, berättade jag för 

mina informanter åter igen om att jag inte kommer att identifiera dem i min uppsats. Under 

tiden undersökningen pågår, ansvarar jag för materialet så att ingen annan kan läsa eller 

komma åt uppgifterna. Jag talade om för informanterna vad deras berättelser ska syfta till 

(vilket jag även gjorde vid tidigare telefon kontakt med varje informant) och att de har rätt att 

ta del av undersökningen när den är avslutad. Något som jag betonade var att jag ibland 

kommer att ställa frågor till deras svar som kanske kunde upplevas som självklara för 

informanterna men jag vill vara övertydlig med att jag har uppfattat korrekt det som har 

diskuteras. Denna information fick även mina informanter skriftligt innan varje 

intervjutillfälle (se bilaga 1).  

 

Mina informanter hade inte läst frågorna innan intervjutillfället, utan de fick ta del av frågorna 

bara i stora drag. Orsaken till det var för att informanterna inte skall vara så låsta till frågorna 

och dess svar, utan intervjusamtalet skall flyta på naturligt som i en vanlig, vardaglig dialog. 

(Detta bestämde jag i samråd med min handledare). 
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Vid genomförandet av intervjusamtalen använde jag mig av en vanlig bandspelare. Att jag 

skulle spela in intervjusamtalen hade jag informerat mina intervjupersoner före 

intervjutillfället. Jag frågade vid intervjutillfällena om jag fick avbryta eller återkomma om 

det var något jag missade eller inte uppfattade korrekt. Intervjuerna tog mellan 45 minuter och 

en och en halv timme. Jag vill nämna att jag hade med mig ett anteckningsblock för att skriva 

ner stödord, men eftersom jag blev ”tagen” av mina informanters berättelse antecknade jag 

sällan under intervjusituationen. Något som jag tänkte på under intervjusituationen var mitt 

kroppsspråk. Med det menar jag att vi människor kan göra olika gester omedvetet som kan 

upplevas konstigt eller opassande för den som man samtalar med, och jag hade det i åtanke 

under alla intervjutillfällena. När det gäller intervjun som genomfördes per telefon visade jag 

mitt intresse av samtalet genom att ”humma” och ibland sammanfatta det intervjupersoner har 

sagt.  

 

Informanterna hade inga problem med att besvara frågorna och samtalen flöt på med några få 

avbrott för upprepning av svar, följdfrågor för att leda samtalet vidare och om jag varit osäker 

på om informanten förstått frågan.   

 

I två av interjuverna upplevde jag att samtalet kunde vara lite ”spänd” i början men när vi väl 

var i gång flöt det på, och jag kände att informanterna blev mer och mer avslappnade. 

Avslutningsvis, frågade jag om det är något som de ansåg var viktigt att ta upp och som jag 

hade missat eller som de ville tillägga. 

 

2.6 Analys av data 
Efter genomförandet av intervjuerna med föräldrar till funktionshindrade barn med ursprung 

från Eritrea, påbörjade jag att avlyssna bandspelaren och transkribera ner ord för ord vad 

informanterna hade sagt, detta för att bibehålla berättelsernas helhet, undvika feltolkning och 

för att kunna sammanfatta dem olika berättelserna. Jag har tagit med många citat för att 

bibehålla mina informanters berättelse. Jag har även valt att inte använda mig av sådan 

information som kan leda till att informanternas identitet skulle röjas.  

 

Slutligen har jag tolkat min empiriska undersökning med hjälp av mina utvalda teorier för att 

få en djupare förståelse för mitt valda ämne. I nästa avsnitt kommer jag att ta upp dessa mina 

teoretiska referensramar.  

 

3. Teoretiska referensramar 
Detta kapitel kommer att handla om de teorietiska referensramarna. Här nedan skall jag börja 

med att beskriva kort olika definitioner av orden funktionshinder och handikapp. Därefter ger 

jag en redogörelse för Erving Goffmans bok Stigma.    

 

3.1 Olika definitioner på orden funktionshinder och handikapp 
Funktionshinder och handikapp är svårdefinierade ord. För att försöka definiera begreppen 

har olika modeller utvecklats genom åren. För att få ett teoretiskt perspektiv har jag valt att 

redogöra för fyra huvudkategorier av olika definitioner av orden funktionshinder och 

handikapp. De fyra huvudkategorierna är den medicinska modellen, den miljörelativa 

modellen, den sociala modellen och den administrativa modellen. 

 

Den medicinska modellen: Det medicinska synsättet grundades på ett antagande om att 

funktionshinder är en egenskap hos individen (Gustavsson, 2004). Ett sätt att definiera 

funktionshinder är att avgränsa genom diagnos- eller funktionsbaserade definitioner. Här tar 
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man hänsyn till individens nedsättningar i funktionsförmågan. Enligt detta synsätt finns det en 

viss norm om hur människokroppen ska vara och individer vars kropp avviker från denna 

norm kännetecknas som person med funktionshinder. Med andra ord är funktionsnedsättning 

enligt denna modell en nedsättning av den kroppsliga funktionen. (Grönvik, 2005) 

 

Läkare och andra yrkesgrupper som anser sig sakkunniga accepterar också denna medicinska 

modell, d.v.s. handikappet likställs med själva skadan. Detta innebär att det är skadan som bör 

åtgärdas eller mildras med hjälp av tekniska hjälpmedel eller personella insatser, i syfte att 

anpassa personen till ett normalt liv (Gustavsson, 2004).  

 

Den miljörelativa modellen: Enligt det miljörelativa synsättet är handikapp något som 

uppstår i mötet mellan individen och omgivningen. Handikapp i denna modell är följaktligen 

situationsberoende. Det finns naturligtvis en del människor med stora funktionshinder som är 

handikappade i alla situationer. Den miljörelativa modellen anser emellertid att handikappet 

kan minskas genom en anpassning av miljön och tillhandahållandet av särskild omsorg. 

(Tideman, 2000a) På miljörelativ grund har Världshälsoorganisationen (WHO) tagit initiativ 

till att utarbeta en ny klassificering av olika handikapp. Resultatet blev International 

Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, ICIDH. WHO delar in 

handikappbegreppet i tre definitioner. Dessa är skada, funktionsnedsättning och handikapp. 

Här relateras skadan till organnivå, funktionsnedsättningen till individnivå och handikapp till 

den nivå på vilken individens förmåga att motsvara kraven från omgivningen befinner sig. 

Enligt WHO råder det ett kausalsamband mellan nivåerna, det väl säga att en skada 

resulterade i en funktionsnedsättning, vilken i sin tur orsakade ett handikapp. Sociologen 

Mårten Söder fick i uppdrag av statens handikappråd att kritiskt granska och översätta WHO`s 

klassifikationer. Söder bedömde bland annat att orimliga resurser skulle krävas för att göra 

förändringar i samhället för att skapa en individanpassad omgivning. Ett relativt 

handikappbegrepp var enligt Söder bra när det gäller att finna individuella lösningar och ett 

generellt handikappbegrepp om det gällde att definiera och precisera mer allmänna behov. En 

lösning enligt Söder var att olika begrepp fyller olika funktioner i skilda sammanhang och av 

den orsaken skulle ett flexibelt handikappbegrepp vara bättre än ett relativt (ibid.)  

    

Anti-handikapprörelsen bildades 1968 av människor med funktionshinder som ville förändra 

på samhällets syn på funktionshinder. Enligt Anti-handikapprörelsen är det inte de 

funktionshindrade som var handikappande utan samhället. Samhället skall anpassas till de 

handikappande genom utbildningar, arbetsmarknaden och attityderna mot handikappade 

skulle definieras av de handikappade själva. Anti-handikapprörelsens ideolog, Vilhelm 

Ekensteen, skrev den mycket omdiskuterade debattboken ”På folkhemmets bakgård” 1968.  

I debattboken skriver Ekensteen om kraven på jämlikhet och rättvisa och han ansåg att 

tekniska hjälpmedel hade stor betydelse och satte stor tilltro till att tekniken skulle ge den 

handikappade fler möjligheter att leva ett normalt liv och bidra till individuellt oberoende 

(Holme, 2000). Den individuella friheten att till exempel få möjligheten att delta i kulturella 

aktiviteter värderades högt av anti-handikapprörelsen. Lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade, LSS, är en lag som ger de handikappade möjligheten att bestämma över 

sin egen omsorg. (Grunewald & Leczinsky, 1993) 

Handikapputredningen som gjordes 1989 utgick från en miljörelativ definition av handikapp. 

I utredningen skrev handikappkommittén (1991: 46) att framväxten av det miljörelaterade 

handikappbegreppet haft och har stor betydelse för svensk handikappolitik. Att beskriva 

handikapp som ett viktigt förhållande mellan skadan eller sjukdomen och personens 

omgivning var såldes viktigt för utredningen. Detta synsättet betonar således att handikappet 
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inte är den enskildes egenskap och det ger därmed möjligheter till förändring. (Tideman, 

2000)  

 

Den sociala modellen: Detta synsätt på funktionshinder och handikapp är ett numera omtalat 

begrepp. Synsättet är internationellt och grundas på en marxistisk samhällssyn. Enligt denna 

syn förklaras funktionshinder som ett socialt förtryck och funktionshindrade stämplas och 

diskrimineras därmed i vissa samhällen på samma sätt som till exempel svarta eller 

homosexuella. De funktionshindrade vill enligt den sociala modellen utmana de icke 

funktionshindrade människors syn på dem som om vore de människor som är sjuka, lidande 

eller med smärtor. Denna modell har två mål, ett på individuell nivå och ett på social nivå. 

När det gäller den individuella nivån vill man avlägsna hinder på en personlig nivå sa att 

individen ges möjlighet att sätta upp egna mål. På den sociala nivån bör miljön, till exempel 

allmänna inrättningar, göras tillgänglig för människor med och utan funktionshinder på lika 

villkor. (Barnes & Mercer, 2000)  

 

Något som var nytt på 1970-talet var de nya radikala idéerna om funktionshinder. 

Handikappforskning med inifrånperspektiv, d.v.s. att forskarna hade någon form av 

funktionshinder, gav nya idéer och öppnade nya möjligheter för människor med 

funktionshinder att studera vid högskolor och universitet. Nya handikapporganisationer 

bildades också och en av dessa organisationer som gav grund till vidare forskning var Union 

of the Phsycally Impaired Against Segregation, UPIAS. UPIAS gav en betydelsefull 

förklaring som kom att spela en avgörande roll i förändrandet av handikappkonceptet till det 

sociala fältet. Denna omvandling (som beskrivs ovan) bidrog till att Mike Oliver motiverades 

att började tala om den sociala handikappmodellen. (Barnes, Oliver & Barton, 2002) 

 

Den administrativa modellen: Barron, Michailakis, Söder (2000) diskuterar två innebörder 

av begreppet funktionshinder vilka leder till olika typer av avgränsningar. Den första som är 

den administrativa avgränsningen innebär att en funktionshindrad individ är en person som får 

någon form av insats eller ekonomisk ersättning relaterad till funktionshindret. Den andra 

typen av avgränsningen utgår från olika individuella kriterier, ofta genom att ta fasta på 

kroppsliga eller psykiska störningar eller svårigheter. Problem som kan uppstå när man gör 

avgränsningarna är att det är enkelt att ta reda på hur många som får en viss ersättning, men 

hur många och vilka som får den specifika insatsen/ersättningen är inte detsamma som hur 

många som är i behov av det. Ett annat problem som är kopplat till bägge typerna av 

avgränsning ligger i skillnaden mellan funktionshinder och handikapp; avgränsningarna är 

starkt fokuserade på egenskaperna hos individen och inte på hinder i omgivningen (ibid)  

 

3.2 Erving Goffman 
Sociologen Erving Goffman skriver i mikrosociologiskt perspektiv som jag anser är intressant 

att ta upp. Goffman har utvecklat en rad teorier som tillåter en bred analys av mänskligt 

beteende. 

Ordet stigma kommer av det grekiska ordet ”stig” som betyder ”att pricka”. Förr i tiden i det 

antika Grekland höll grekerna mycket strängt på visuella tecken. Olika tecken skars eller 

brändes in på olika synliga ställen på slavar, brottslingar, förrädare och pestsmittade för att 

påvisa att någonting ovanligt eller nedsättande i dessa individers moraliska status.  

Enligt Erving Goffman försöker individer överleva socialt med ett dolt eller synligt 

handikapp, i form av antingen ett avvikande beteende eller ett fysiskt synligt annorlundaskap. 

Han delar in stigma i tre artskilda typer: 

 

1. Här kan vi se kroppsliga missbildningar av något slag, som är synliga hos individen.  
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2. I denna kategori ingår olika oönskade personliga karaktärsdrag som viljesvaghet, 

förräderi, stela trosföreställningar eller bristande hederlighet. Enligt Goffman blir 

dessa individer tvungna att sluta sig till dessa grupper i samhället med egenskaper 

utifrån vederbörandes förflutna till exempel mental ohälsa eller psykiska rubbningar, 

fängelsevistelse, drog- och alkoholmissbruk.  

3. Här nämner Goffman det ”tribiala” stigman i samhället som religion, nation och ras 

tillhörighet och detta stigma kan förmedlas från generation till generation och drabba 

alla familjemedlemmar (ibid)  

 

Goffman tar i sin bok upp synliga och osynliga stigman. Individer med synliga stigman, d.v.s. 

den grupp som tillhör den första kategorin här ovan, som har mer eller mindre tydliga 

handikapp eller kroppsliga defekter kan bara tillfälligtvis undgå sitt stigma och passera som 

”normala” i olika sammanhang. Medan individer med osynliga stigman, d.v.s. individer som 

tillhör andra kategorin ovan, som t ex mental ohälsa eller att ha en fängelsevistelse bakom sig 

hör till dem som endast riskerar att avslöja sitt stigma eller rykte nått före dem. De individer 

som tillhör den första kategorin blir hela tiden misskrediterade medan individer som tillhör 

den senare kategorin är misskreditabla. Med detta menar Goffman att de stigmatiserade 

individerna som befinner sig i den misskrediterade situationen förstår att omgivningen vet om 

att hon/han skiljer sig från de ”normala”, medan individerna som är misskreditabla inte 

känner till eller inte lägger märke till att omgivningen vet om avvikelsen från de ”normala” 

(ibid).  

 

Enligt Goffman har stigmatiseringen en dubbelverkande effekt; dels omvärldens syn på 

stigmat och dels individens försök att anpassa sig. Omvärldens syn och sätt att behandla 

stigmatiserade formar och ger avtryck i individens sätt att se på sig själv. Den stigmatiserade 

individen antar delvis en negativ självbild som ofta grundar sig på andra människors fördomar 

och attityder kring det speciella stigma som individen bär på. Vi individer är angelägna om att 

inte missuppfattas i sociala sammanhang och vill gärna snabbt göra intryck på omgivningen 

för att tala om vilka vi är och vad vi står för. För att underlätta intrycket i olika situationer kan 

vi använda symboler i sociala rummet och dessa symboler kallar Goffman för 

prestigesymboler, vilka enligt honom kan ställas i motsats till stigmasymboler. En vigselring 

och yrkesuniform är exempel på prestigesymboler och dessa symboler kan vara ett effektivt 

sätt att dölja sina stigman för den som är stigmatiserad, menar Goffman. En analfabet förser 

sig med glasögon och kanske en lagom tjock bok för att framstå som synnerligen beläst och 

skrivkunnig och detta sätt att maskera stigma kallar Goffman för att tillgripa symboler som 

desidentifikatorer. 

  

Goffman säger att det finns ”normalitetsregler” som måste följas av individer för att kunna bli 

accepterade i sociala sammanhang. De ”avvikare” som beskrivs av Goffman använder sig 

istället av olika slags strategier för att passa in eller bli inneslutna i en gemenskap. Den 

”avvikare” som finns i gruppen blir oftast i centrum och uppmärksamheten riktas mot denne. 

Denne ”avvikare” kan exempelvis vara den tjocke pojken eller clownen i ett kompisgäng och 

fungerar som sammansvetsande kraft i gruppen. ”Avvikaren” förväntar fullt stöd från gruppen 

men denne är själv inte annat än en symbol för gruppen, som en ”maskot”. (Ibid.) En annan 

grupp av ”avvikare” som Goffman uppfångar är ”avvikare” som öppet deklarerar sitt 

avståndstagande från det allmänna mönstret. När dessa ”avvikare” är enskilda individer kallar 

han dem för excentriker och personligheter men så snart dessa individer finns i större 

kollektiv och bildar sammanhängande öar i samhället kallar Goffman dem för ”sociala 

avvikare”. Till den senare gruppen räknar han till exempel narkomaner, prostituerade, 

zigenare, kronisk arbetslösa och homosexuella. De ”sociala avvikarna” finner stöd i gruppen 
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och blir sedda som ”normala” och ofta upplever dessa individer sig själva som representanter 

för en bättre livsföring jämfört med den utanförliggande normen (ibid). 

 

Något som också är centralt för Goffman är roll och rollövertagande. Den stigmatiserade 

individen ställer sig ofta utanför sin roll och blir den ”normale” och detta gör den 

stigmatiserade inte bara för att passa in utan för att överblicka situationen. Människor som har 

goda avsikter och anses ”normala” hjälper den stigmatiserade i sitt rollspel genom att öppet 

byta roller med honom/henne i en slags avlastande lek. Grunden till dessa rollbyten är att vara 

människa och det har inte någonting med ”normaliteten” att göra. Goffman menar att de flesta 

människor vet hur det är att vara ”avvikare” och känner till alla stigmatiserades belägenheter 

just på grund av dessa rollinkännande egenskaper som människans identitetsbygge består av.  

Det som fångar Goffmans uppmärksamhet är de ”normala avvikarna” från det vanliga. Alla 

människor känner till den ”norm” som finns i regelsystemet och som ingen egentligen kan 

uppfylla eller forma sin livshållning efter. Goffman menar här att alla vet hur det känns att 

inte uppfylla ”normen” och på något sätt ”avvika” och därmed känna sig obekväm. Hur stor 

upplevelsen av ”avvikande” blir beror på situationen och när situationen väl är över har det i 

flesta fall inte gått så långt som att bli ett stigma (ibid.) 

 

4. Tidigare forskning om föräldrar till funktionshindrade barn 
I detta avsnitt kommer jag att ta upp tidigare studier/forskning om föräldrar till 

funktionshindrade barn som jag anser relevant utifrån mitt syfte. Jag gör en beskrivning om 

hur föräldrar kan påverkas vid beskedet om funktionshindret samt deras fortsatta påverkan 

under barnets uppväxt. Det som jag finner är intressant att belysa och som jag tar upp är hur 

bemötandet med de samhälliga instanserna upplevs av föräldrarna, med tanke på deras etniska 

bakgrund.  

 

4.1 Att få barn med funktionshinder 
De flesta föräldrar som väntar barn förbereder sig både känslomässigt och materiell. Det 

kommande barnet ses som kroppslig och själsligt och föräldrar förbereder sig också 

psykologiskt. Genom barnet kan föräldrarna känna en viss grad av odödlighet. I de drömmar 

och fantasier om det kommande barnet och dess framtid finns dock inte några tankar om 

funktionshinder. Dessa föräldrar önskar sig ”det perfekta barnet” och fruktar mer eller mindre 

ett barn med funktionshinder (Fyhr, 2002). När man får ett barn som är missbildat eller 

utvecklingsstörd skakar det familjen djupt. Familjens vardag präglas av sorg, besvikelser samt 

andra människors känslomässiga reaktioner. Många av dessa föräldrar till funktionshindrade 

barn har en negativ självbild. Dessa negativa självbilder gör att det inträffade på något sätt 

skulle vara deras fel vilket gör att det blir svårt att ha ett varmt förhållningssätt gentemot sitt 

barn (Cullberg, 2003). Känslorna som föräldrar till funktionshindrade barn har kan pendla 

mellan glädje och sorg (Burke, 2004). Föräldrar till funktionshindrade barn upplever svår 

förlust som sätter igång en sorgeprocess. Den förlusten som upplevs ger ett psykiskt sår och 

sorgens uppgift är att bearbeta förlusten och läka såret. Även om förlusterna är olika fungerar 

sorgearbetet ungefär på samma sätt hos dessa föräldrar. Föräldrarnas känslor kan likställas 

med den sorg som vi människor kan uppleva när vi mister en nära anhörig. Det som skiljer en 

mer ”vanlig” sorg från den sorg som föräldrarna känner, när de har fått ett funktionshindrat 

barn är att det funktionshindrade barnet lever. På grund av att barnet lever gör att sorgen redan 

från början lätt blir missförstådd. Dessa föräldrar har förlorat något mycket dyrbart, det väl 

säga ”Drömbarnet”, men förlusten skyms av att de har fått ett barn som lever. Fastän 

föräldrarna förstår att ”Drömbarnet” är borta finns ändå de känslomässiga banden till 

”Drömbarnet” kvar, och det är just det som gör att föräldrarna fortsätter att längta efter 

”Drömbarnet”. Under sorgearbetet skall banden lossas från ”Drömbarnet” så att föräldrarna 
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blir fri att de kan knyta nya känslomässiga band till det ”skadade” barnet. Fyhr menar att 

banden lossas när drömmen kolliderar med verkligheten. Något som Fyhr gör anspråk för är 

att dessa föräldrar måste sörja i egen takt med naturlig pendling mellan dröm och verklighet. 

Här är det viktigt att omgivningen inte pressar föräldrarna för hårt för då lossar banden alltför 

snabbt och försvaren blir så stark att sorgearbetet stoppas upp och bandet till ”Drömbarnet” 

blir kvar (Fyhr, 2002).  
 

4.2 Hur påverkas föräldrarna av ett barn med funktionshinder? 
 

Emotionellt 

Enligt olika studier genomgår föräldrar olika faser av kris som vid upptäckten av eller 

informationen om att deras barn har ett funktionshinder. Kriserna består av chock-, reaktion -, 

bearbetning -, och återhämtningsfasen. Dock är det inte alla föräldrar som går igenom alla 

faserna eller i samma ordning (Tideman, 2000b). Mamman drabbas ofta av chock medan den 

andra föräldern håller tillbaka sin krisreaktion så att vardagen kan fortsätta att fungera 

(Lagerheim, 1992).  

 

När föräldrarna befinner sig i chockfasen kan de isolera sig, samt känna sig 

handlingsförlamade medan omgivningen tror att barnets diagnos har ”accepterats” av 

föräldrarna eftersom de utåt har ett behärskat beteende. Under den här första perioden är det 

viktigt att närstående visar föräldrarna uppmärksamhet och omtanke samt hjälpa dem till 

realitetsanpassningen (Tideman, 2000b).  

 

Efter att föräldrarna börjar ta till sig beskedet och inser vidden av diagnosen så har de kommit 

in i nästa fas som är reaktionsfasen (Åkerström, 2004). Under reaktionsfasen kan dessa 

föräldrar rikta sina aggressioner utanför familjen, ofta mot den sjukvårdspersonal som 

förmedlat att barnet har en funktionsnedsättning. Det är vanligt att föräldrarna känner sig 

deprimerade på grund av att de anklagar sig själva och har skuldkänslor (Åkerström, 2004, 

Tideman, 2000b).  

 

De flesta föräldrar hamnar sedan i bearbetningsfasen då sorgen har lagt sig. Det är först nu de 

flesta av dessa föräldrar börjar diskutera med varandra hur de på bästa sätt ska kunna 

tillgodose sitt barns behov. Nu lär de sig att känna sitt barns behov samt kan ta in råd från 

professionella för att öka sin kunskap gällande funktionshindret (Ibid). Ibland försummas 

föräldrarnas expertis på sina barn då professionella, på grund av sin yrkeskompetens, tror att 

de alltid har lösningarna gällande barnet och funktionshindret. I efterhand som tiden går blir 

tillvaron mer normaliserad för föräldrarna (Tideman, 2000).  

 

Under barnets fortsatta utveckling kan dock nya kriser uppkomma. Bland annat kan kriserna 

uppkomma vid barnets skolstart, vid yrkesval eller när ett eget boende blir aktuellt för barnet 

(Tideman, 2000b).  

Det finns fem perioder under ett barns uppväxt som är mer eller mindre kritiska och dessa fem 

är när barnet lär sig att gå, prata, börjar skolan, kommer i puberteten samt när barnet så 

småningom når vuxen ålder. Ytterligare faser som kan vara kritiska för familjen är när barnets 

diagnos fastställs, när yngre syskon mentalt växer om det funktionshindrade syskonet, när 

familjen behöver samhällets stöd och vid försämringar av barnets funktionshinder (Roll-

Pettersson, 1992).  
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I vardagen 

När det gäller det praktiska i vardagen blir det ofta stora omställningar för föräldrar med 

funktionshindrade barn, vare sig barnet har fysiskt eller mentalt skada. Det blir ökat arbete för 

föräldrarna med nattvak, blöjbyten långt upp i åldrarna, träning av barnet fysiskt och/eller 

mentalt, och vad gäller döva också att lära sig teckenspråk (Tideman, 2000b).  

 

Många föräldrar upplever att det är svårt att ha ett socialt liv utanför familjen (Olsson, 2004). 

Resultat av olika studier visar att det är oftast mamman som har den bästa kontakten med det 

funktionshindrade barnet (Tideman, 2000b, Stenhammar, 1999).  

Studier har visat att många föräldrar ser barnets personlighet som det bästa med att ha ett 

funktionshindrat barn. Vissa föräldrar ser det positiva i barnets utveckling medan andra tycker 

att deras eget självförtroende har stärkts samt att de fått en ny mening med sina liv (Olsson, 

2004).  

 

För att den funktionshindrade barnet skall få rätt hjälp och stöd behöver föräldrarna kontakt 

med sjukvårdsinrättningar och myndigheter. Detta kan vara problematiskt för dessa föräldrar, 

och för att de själva inte ska få fysiska och psykiska men behöver dem praktisk hjälp, som kan 

underlätta deras tillvaro (Tideman, 2000b).  

Många föräldrar är besvikna över att de måste ta reda på all information själva och de tycker 

att de måste kämpa för att få insatser. Studier har också visat att det finns föräldrar som är 

nöjda med det stöd de har fått (Olsson, 2004).  

 

Föräldrar/familjer med svaga socioekonomiska förhållanden har störst risk för utbrändhet och 

ohälsa. Forskare har visat att kvantiteten såväl kvaliteten i det stöd som samhället ger och de 

resurser som erbjuds, har stor betydelse för familjens förmåga att klara sin situation och läsa 

de problem som uppstår på grund av det funktionshindrade barnet (Tideman, 2000b).  

 

Studier som har gjorts om mötessituationer sedda ur både föräldrar perspektiv (det väl säga 

föräldrar till funktionshindrade barn) och ur omgivningens perspektiv. Resultat visar att 

hänsynstagandet från båda parternas sida kan misstolkas och få en negativ effekt. 

Omgivningen, med hänsyn till föräldrarna, försöker att undvika möten och uppvaktningar 

(gällande funktionshindrade barnet). Föräldrarna kan här känna sig sårade och ledsna över 

reaktionerna som omgivningen ger. För att underlätta möten kan föräldrarna presentera det 

funktionshindrade barnet ”friskt” och omgivningen kan känna obehag (ibid).  

 

Det som är avgörande för föräldrar till funktionshindrade barns utveckling är att dessas 

individuella behov av socioekonomiskt och emotionellt stöd blir tillfredsställt (ibid).  

 
Syskon 

Det har gjorts många studier kring hur syskon till funktionshindrade barn upplever sin 

situation. Under ”normala” förhållanden kan det vara svårt för syskon att acceptera varandra 

med tanke på konkurrensen om föräldrarnas uppmärksamhet. Risken för rivaliteten och 

konflikt blir ännu större när det finns ett barn med funktionshinder som behöver extra omsorg 

från föräldrarnas sida (Tideman, 2000b).  

Vissa syskon anser att de inte har rätt till föräldrarnas tid för att det funktionshindrade barnet 

behov är primära, medan deras egna är sekundära (Burke, 2004). För att syskonen skall få 

förståelse för den uppmärksamhet som det funktionshindrade syskonet kräver, måste 

föräldrarna ha en öppen dialog med barnen. När syskonen har kunskap om syskonets 

funktionshinder, kan syskonrelationen få bättre kvalité (Stenhammar, 1999)  
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När det gäller syskonens anpassning finns det inte några entydiga resultat men syskon till 

funktionshindrade barn är en riskgrupp vad gäller psykosocial problem, och en grupp som 

man bör vara observant på. Hur väl syskon anpassar sig till sin speciella situation beror på 

olika individuella faktorer. Studier har visat att syskon till barn med funktionshinder kan 

uppleva negativa känslor, så som oron över att själv få funktionshinder. Vissa syskon kan 

känna skuld för att syskonet var handikappat och uppfattade sig själva som ansvariga för 

detta. Här är det viktigt att dessa barn får information gällande syskonets funktionshinder. När 

det gäller det positiva effekter som har framkommit i studier är att syskon till 

funktionshindrade barn har tolerans mot avvikelser och dessa individer har även förmågan att 

avläsa reaktioner hos sin omgivning. Det finns också forskning som visar att syskon till 

funktionshindrade klarar samspelsituationer bättre än andra barn i samma ålder (Tideman, 

2000b). 

 

4. 3 Projekt och SOU rapporter om bemötandet av funktionshindrade med 

utländsk bakgrund 
Statens institut för särskilt utbildningsstöd, Sisus, och SIOS, Samarbetsorgan för etniska 

organisationer i Sverige fick uppdrag av regeringen att arbeta för ökad kompetens om 

bemötande av personer med funktionshinder. Detta projekt vänder sig till människor som på 

något sätt arbetar med funktionshinder och projektet kom även ut i bokform med namnet Vi är 

alla unika och ändå mer lika än vi tror (Udd, 2004). Boken är ingen ”manual” för hur man 

bäst bemöter personer med funktionshinder som har en annan etnisk bakgrund utan syftet med 

detta projekt är istället att försöka komma bort från ”manualtänkande” och kategoriseringar, 

som är några av de största hinder för ett bra bemötande. I detta projekt medverkade brukare, 

det väl säga de funktionshindrade, skolor, habilitering, omsorg, arbetsförmedling och 

försäkringskassan (ibid).  

Projektets slutsats visar att många personer med funktionshinder som är dubbel utsatta, det väl 

säga har ett funktionshinder och har annan etnisk bakgrund, känner att de inte blir bra bemöta 

i kontakter med olika samhällsinsatser. Dessa individer upplever att det finns en brist på 

samsyn när det gäller att tolka regelverk, behovsprövningar, och att ge stöd och möjlighet till 

inflytande och valfrihet för individen. Slutsatsen av projektet visar också svårigheten att nå 

målgruppen, det väl säga de funktionshindrade personer med invandrarbakgrund, och att 

många av dem, framförallt flyktingar med deras familjer, har blivit brända av den första 

kontakten med det svenska samhället, så som kontakten med Migrationsverket, kommunen 

och landstinget (Udd, 2004) 

 

Dubbel utsatthet 

Boken Dubbel utsatthet (Özmen, 2005) är ett arbetsinstrument för människor som i sin vardag 

lever eller kommer i kontakt med den dubbelutsattheten, det väl säga att ha annan etnisk 

bakgrund och funktionsnedsättning. Denna bok tar upp olika aspekter på kulturella, 

pedagogiska, religiösa, etiska, medicinska och sociala teman och innehåller även 

dokumentation över projektet dubbel utsatthet som startades år 2001 och som avslutades år 

2005.  

Genomförande av projektet gjordes i samarbete mellan Sveriges Muslimska Råd, Stockholms 

katolska stift, Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige, Specialpedagogiska institutet, 

Handikappförbudets samarbetsorgan, särskola i Södertälje och Botkyrka samt habiliteringen i 

Södertälje. Projektet syfte är att bygga bro mellan de ovanstående olika religiösa samfunden 

som har en stor betydelse för familjer med funktionshindrade familjemedlemmar, och de 

instanser i det svensk samhället som har till uppgift att stödja dessa familjer som är dubbel 

utsatta (ibid). 
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Jag har valt att fördjupa mig i ett kapitel, ”Mötet mellan invandrarfamilj med funktionshinder 

och det officiella Sverige”. Özmen är projektets initiativtagare som har lång erfarenhet 

gällande familjer med funktionshindrade barn och ungdomar med en annan etnisk bakgrund. 

Özmen berättar i boken att han har möter många familjer med utländsk bakgrund som lever 

ett avskilt liv, isolerade från ”vanliga svenskar” och från sina landsmän, och ibland även från 

nära släktingar. Många av dessa familjer kommer från kollektivcentrerade kulturer och med 

detta menar Özmen att familjerna och släktens intresse är viktigare än den enskilde individens 

(ibid).  

 

När en familjemedlem har ett funktionshinder blir både familjen och släkten ”stämplade” av 

omgivningen (den egna minoritetsgruppen). Özmen menar också att det är betydligt fler som 

blir ”stämplade” här i Sverige än i hemlandet på grund utav att de ”osynliga” 

funktionsnedsättningar som autism och ADHD. ”Stämplingen” leder till att inom vissa 

grupper isolerar den funktionshindrade i hemmet och försöker dölja funktionshindret så långt 

det går (ibid).  

När det gäller funktionshinder som har orsakats av krig eller liknade är det tvärtom, det väl 

säga detta skäms inte familjen för utan det höjer familjernas status.  

Något som också kan bidra till isolering är den okunskap som många familjer med utländsk 

bakgrund innehar. Dessa familjer saknar erfarenhet av ett samhälle med institutioner som har 

till uppgift att samarbeta med de berörda för att underlätta livet för det funktionshindrade 

barnet och för hela familjen. I hemlandet var det först och främst släkten och familjen som 

skulle stå för den sociala och ekonomiska tryggheten och i andra hand vänder man kanske sig 

till kyrkan eller moskén. Att anlita samhällstjänster privat är oftast alldeles för dyrt och 

dessutom saknas sådana tjänster i många länder. Den fattiga befolkningen i andra länder har 

sällan kontakt med myndigheter och det är inte självklart att de litar på 

”myndighetspersonerna”. Özmen menar att med denna bakgrund känner många barn med 

funktionshinder och deras familjer ett utanförskap när de ställs inför mötet med den svenska 

samhällsmodellen (ibid).  

 

Det svenska samhällets officiella insatser ser annorlunda ut än den miljön som vissa av de 

familjerna med funktionshindrade barn är vana vid i hemlandet. Här följer Özmens 

beskrivning: 

* psykologer, kuratorer    * präst, imam  

* barnavårdscentralens sköterska   * erfaren barnaföderska eller svärmor 

* rådgivare, konsulter, terapeut  * svärföräldrar 

* socialbidrag, vårdbidrag   * religiösa stiftelser, allmosor 

* assistent, avlösare, ledsagare   * bröder, systrar, övriga släkten 

 

Vidare beskriver Özmen ord och olika begrepps betydelse och att det kan råda missförstånd 

när familjerna med utländsk bakgrund möter det samhälliga organen just på grund av att vissa 

ord och begrepp kan upplevas att vara icke påtagligt. Vissa föräldrar kan sakna förståelse för 

olika grupp av fackuttryck som finns i det svenska språket. Många av dessa familjer är 

uppvuxna i ett talspråksdominerat område. Det skrivna språket kommer i andra hand och 

samtalet är ofta det enda kommunikationsmedlet. Vanan att hämta information via tryck 

material och broschyrer blir då inte naturligt utan de skaffar information genom att tillfråga 

vänner och människor med egna erfarenheter. Det är viktigt att dem personer som jobbar 

inom samhällets organ skall vara medvetna det brist på erfarenheten eller kunskap som 

beskrivs ovan. Özmen uppger familjerna som skildras ovan är i behov av att någon hjälper 

dem med att fylla de nya begreppen med innehåll, med till exempel bilder eller jämförelser 

mellan Sverige och ursprungslandet. Den här socialisationen kan utföras med hjälp av en 
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kulturkompetent person som förstår de olika kulturerna och funktionshinder. Özmen säger 

också att det är viktigt att dessa familjer får utbildning för att bidra till samverkan kring den 

funktionshindrade familjemedlemmen. Något som Özmen betonar är låta olika familjer med 

likartade bakgrund träffas och det kan hjälpa individerna att få den egna identiteten bekräftas. 

 

I stora drag är projektets slutsats att de samfund som finns har en stor betydelse för många 

familjer. Samfunden är en viktig kanal mellan de familjer som är dubbel utsatta och de 

samhälliga organ som finns idag. Det har visats sig att många tjänstemän har kontaktat 

projektet för att få hjälp in i samfunden. Med hjälp av detta projekt har man lyckas att sätta 

frågorna på kartan hos samtliga tre samfund, Sveriges Muslimska Råd, Stockholms katolska 

stift, Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige, och nu gäller det för dem att gå vidare med frågorna 

(Özmen, 2005).    

  

En SOU rapport (1998:139), med titeln En särskild utsatthet – om personer med 

funktionshinder från andra länder, visar på många och stora problem som möter människor 

med funktionshinder som har utländsk bakgrund. Många av de funktionshindrade individerna 

upplever en dubbel diskriminering, dels för att de är invandrare och dels för att de har ett 

funktionshinder. Rapportern visar inte bara de stora problemen som de funktionshindrade 

möter, utan också möjligheterna att komma till rätta med dessa problem. 

Innan den ovan nämnda rapporten skrevs, presenterades ett delbetänkande och två andra 

rapporter för att ge en bild hur bemötandesituationen gällande personer med funktionshinder 

med en annan utländsk ser ut i dag. När åsikter blir handling – en kunskapsöversikt om 

bemötande av personer med funktionshinder (SOU 1998:16) är delbetänkande rapport som tar 

upp forskning kring attityder och bemötande. De två andra rapporterna bär titlarna 

Kontrollerad och ifrågasatt – interjuver med personer med funktionshinder (SOU 1998:48) 

och Arbetsförhållanden och attityder – professionellas möten med personer med 

funktionshinder (SOU 1998:121). Den först nämnda rapporten beskriver bemötandet utifrån 

ett antal funktionshindrade personers upplevelse, och den sistnämnda rapporten har syftet att 

försöka förstå vad som ligger bakom kritik som personer med funktionshinder ofta uttalar 

gentemot samhällets representanter.  

 

Efter det ovanstående delbetänkandet och de två andra rapporterna gjordes sammanställning 

av det kunskap som finns i området i dag, som presenteras i En särskild utsatthet – om 

personer med funktionshinder (SOU 1998:139). Denna rapport belyser dem svårigheter som 

funktionshindrade med utländsk bakgrund möter. Fokus på rapporten är framförallt människor 

med funktionshinder som har kommit till Sverige som asylsökande de senaste 25 åren. För att 

få stöd från samhället som funktionshindrad individ, krävs det ofta att man själv driver sitt 

ärende. Detta försvåras för de funktionshindrade individerna med utländsk bakgrund för att 

det finns brist i svenska språket och detta leder till att individerna blir dålig informerad om 

sina rättigheter. När man begär insatser skall man motivera sitt hjälpbehov och ofta överklaga 

ett första avslag. I denna rapport visar det att det är fler invandrare än svenskar som inte 

känner till rätten att överklaga eller rätten att få hjälp med sin överklagan av den myndighet 

som avslagit ansökan. När resurserna som finns i samhället skärs ner finns det en stor risk att 

de funktionshindrade personerna med utländsk bakgrund får sin hjälp beskuren, och detta 

beror på att dessa personer inte kan tala för sin sak så som många svenskar kan (SOU, 

1998:139). 

 

Vidare i rapporten står det att människor som möter invandrare med funktionshinder i sitt 

yrke har antingen specialkunskap om funktionshinder eller om kulturmöten och invandrares 

situation, och det är få som har den dubbla kompetensen. Det saknas också studier inom 
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området som gör att det inte finns mycket kunskap om livsvillkoren för människor som både 

har ett funktionshinder och en annan språklig och kulturell bakgrund. Kunskapen om hur 

mötet mellan myndigheter och invandrare med funktionshinder fungerar och hur de 

funktionshindrade upplever att de blir bemötta, är också mycket liten (ibid).  

Här nedan är några punkter på vilka förändringar som behövs för att komma till rätta med de 

problem som anges ovan:  

 Större lyhördhet hos de berörda myndigheterna för människors egna uppfattningar om 

sina hjälpbehov. 

 Myndigheternas respekt för domar som ger rätten till insatser, information om 

samhällshjälpen, förändringar i handläggning för att dessa individer skall slippa långa 

väntetider för beslut, förbättringar i skolan så som att alla barn kan få det pedagogiska 

stöd de behöver osv. 

 Bättre mottagande för asylsökande. 

 Kunskap om funktionshinder på flyktingsförläggningarna. 

 Undervisning i svenska som tar hänsyn till människors olika behov m.m.  

I denna rapport påpekas också att det är viktigt att inte bara se problemen och behoven utan 

det är viktigt att tillvarata den kompetens och styrka som dessa individer har. Med detta 

menar man att till exempel det språkkunskaper som de funktionshindrade har som kan komma 

samhället till godo i olika sammanhang. Förutom språkkunskaperna har många av dessa 

människor både yrkesutbildning och arbetserfarenhet från sina länder som de kan bidra med i 

Sverige om de praktiska omständigheterna anpassas. (SOU,1998:139) 

 

 

5.  Reslutat  
Det här kapitlet kommer att innehålla en analys av mitt empiriska material och innan jag 

börjar med analysen skall jag först kort presentera mina informanter. Alla namn som 

förekommer i analysen är givetvis uppdiktade. 

Intervjufrågorna är skrivna med fet stil (se bilaga 2) samt citat i kursiverad stil.  

 

Som jag nämnde tidigare i metodkapitlet har jag delat in intervjuguiden i tre olika teman: 

1. familjen, funktionshinder, tankar och funderingar 

2. lagar och samhällsinsatser som tillämpas i kommuner 

3. tankar och funderingar kring barnets framtid  

   

 

5.1 Presentation av informanterna 
 

1. Presentation av familj, hur länge de har varit bosatta i Sverige, om barnet är född i 

Sverige.  

 

Typfamilj 1 består av mamma, pappa och fyra barn. Familjen har varit bosatt i Sverige sedan 

1979 och pojken som är funktionshindrad, har Downs syndrom och är 21 år gammal. Jag har 

valt att kalla mamman vid namnet Sara och sonen för Salomon.  

Typfamilj 2 består av mamma, pappa och två barn. Mamman kom hit till Sverige för 29 år 

sedan och sonen som har ADHD är i dag 19 år gammal. I denna uppsats kallar jag pojken för 

Thomas och mamman för Hanna. 

Typfamilj 3 består av en ensamstående mamma med en flicka och en pojke. Flickan har en CP 

skada och är 16 år gammal. Denna familj kom hit till Sverige för ca 5 år sedan och kvar i 
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hemlandet finns ytterligare en pojke som äldst av barnen. Flickan har jag valt att kalla Sharon, 

och mamman för Elsa.   

 

5.2 Familjen, funktionshinder, tankar och funderingar 
Här nedan följer frågor och svar kring familjen, funktionshinder, tankar och funderingar. 

 

2. Vad har ditt barn för funktionshinder och hur påverkar funktionshindret din/er 

vardag som förälder/föräldrar? Vilka tankar och funderingar har du/ni på 

funktionshinder? 

 
Typfamilj 1: Sara funderar lite innan hon svarar på min fråga och så här uttrycker hon sina 

funderingar och tankar kring sonen Salomon: 

 

”Ja… jag har ju en son som har handikapp… ja… han har Down syndrom… hum… det är 

inte lätt för familj som har handikapp barn men i alla fall för min del, det var inte lätt i 

början, men det har ordnat sig så fort som möjligt faktiskt, jag kan inte klaga så mycket… 

hum… men i början när han var liten, eller första gången när jag fick … min son… det var 

jättesvårt… hum… det var jättesvårt, eftersom jag har aldrig tänkt eller förstår inte riktigt 

varför det skulle hända mig och så… ja i alla fall det tog tid för att vänja sig…”  

 

Vidare berättar Sara hur duktig sonen Salomon är i dag och att funktionshindret i sig var 

svårare när han var yngre. Ju äldre han blev, berättar hon, desto lättare blev det vardagliga 

livet bli. Salomon har fått mycket hjälp och stöd, berättar mamman, och tack vore det har 

sonen haft möjlighet att utvecklas. Hon nämner därtill att den hjälp och stöd som familjen har 

fått här i Sverige, skulle de säkert inte få i något annat land, och inte heller i hemlandet 

Eritrea.  

 

Typfamilj 2: När jag frågade denna fråga så svarade Hanna:  

 

”… min yngsta son som har ADHD…det har påverkat oss enormt… enormt, i början speciellt 

till han var 14-15 år kan man säga, har det varit väldigt stressigt. Man har ingen ro, ingen 

mat ro eller ro överhuvudtaget. Oberäknade saker hände hela tiden hemma…” 

 

För att leda samtalet vidare så frågade jag om hon kunde ge exempel på vad som kunde hända 

och så här beskriver hon situationen: 

 

”Han pratade oavbrutet… eh… han är överallt i rummet, överallt ehh.... När han är uttråkad 

går han in i ett rum och ta sönder saker… vi får inte prata med varandra, inte med äldsta 

sonen, han avbyter hela tiden… i början nästan… turades vi om att sova för att han var 

vaken, han var vaken på nätterna och allting var i den lilla minsta detalj planerad, och det är 

jobbigt att planera små saker som att svara i telefon, vi kan inte bara svara i telefon som alla 

människor gör utan vi måste låsa alla rum först, för att medan vi pratade i telefon kan det 

hända saker i det andra rummen. Man måste se till att allt är ok, sen kan man lyfta på luren 

och prata. Så… brukade vi göra, det var hans behov av kontroll.” 

 

Vidare berättar Hanna att familjen hade det så tills Thomas blev 14 år gammal och efter det 

hade situationen blivit bättre. Det som var svårt att hantera för familjen var när han började 

försvinna från skolan och han kunde vara borta i två-tre timmar. Under denna tid beskriver 

Hanna att det fanns stunder då familjen trodde att han aldrig skulle komma hem igen. Thomas 
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försvinnande pågick i en ganska lång period och för varje gång han försvann så var han borta 

allt längre.   

 

Typfamilj 3: Elsa beskriver dottern Sharons funktionshinder så här: 

 

”Min dotter… jag fick komplikationer i samband med min förlossning som gjorde att hon 

föddes med funktionshinder. Hon har nedsatt funktion i ben och armar och hon har ett 

begåvningshandikapp…”  

 

Jag upprepade frågan en gång till för att få en djupare beskrivning på hur funktionshindret 

påverkar mammans vardag och vad det är för funktionshinder dottern har. Då svarade 

mamman att dottern Sharon har CP skada och så här beskriver hon med egna ord hur 

funktionshindret påverkar hennes vardag: 

 

”… jag matar henne för att hon har svårt att använda armarna, hon är svag i båda armar… 

hon gör inga frivilliga rörelser, utan hon kan röra på armarna men klarar inte av att äta 

själv. Man måste sitta med henne och hjälpa till med matningen för att hon har ibland mat i 

munnen och man måste säga till att hon ska tugga maten och så… Innan vi fick 

uppehållstillstånd, det väl säga under 4 år har jag tagit hand om henne alldeles själv, så som 

att byta blöja på henne, hon klarar inte av att sköta sin egen hygien på egen hand utan det är 

jag som gör och gjorde även innan… Så som att duscha henne, borsta hennes tänder, det 

sköter jag…”  

 

3. Vilka tankar och funderingar fick du/ni när du/ni fick kännedom om ditt/ert barns 

funktionshinder? 

 

(Typfamilj 1: När jag ställde denna fråga tog Sara ett djupt andetag och tittade upp innan hon 

började berätta. När Salomon föddes var inte båda föräldrarna medvetna om sonens 

funktionshinder och det var först när en barnmorska informerade om att läkaren hade något att 

berätta för föräldrarna som mamman förstod att allt inte stod rätt till med det nyfödda barnet. 

Mamman, som jag intervjuade, berättade hur hon skrek och grät när läkaren berättade. För att 

belysa emotionerna och sorgen har jag valt ut ett citat som lyder så här: 

 

”Då började jag skrika och gråta, min man förstod inte varför, och han sa till mig att jag inte 

skulle skrika eller gråta. Du förstår inte vad läkaren säger sa han till mig och jag svarade - jo 

jag vet vad han säger. I alla fall så gick inte min man till jobbet och han stannade kvar på 

sjukhuset med oss. Vi grät och grät och det hjälpte inte, och det var så i två veckor för min del 

i alla fall, jag kunde inte sova och göra någonting annat”. 

 

Efter de två veckorna av sorg berättar Sara, började hon känna sig bättre. Eftersom Salomon 

fick komplikationer blev han kvar på sjukhuset en längre period. Sara brättar att hon en dag sa 

till sin man att det var dags att hämta hem Salomon. Hon minns att hon kände sig mycket 

bättre och kunde tänka framåt. Efter hemkomsten var det många vänner och bekanta som kom 

och hälsade på och här nedan kommer ett citat som belyser tankar och funderingar som Sara 

hade då: 

 

”När jag fick min son kom det eritreaner för att hälsa på du vet… det var mycket folk som 

kom med kläder du vet, och sen kommer dem och lämnar presenter och dem åt, ”geat” eller 

”kitsha” (eritreanska traditionella rätter). Dem frågade aldrig var barnet är och så och när 

dem åkte hem så tänkte jag – varför kom dem till oss, hur kan dem inte fråga var barnet är 
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eller hur det är med mig, känns det bra, förstår du? Dem har säkert hört att det var någonting 

med min son och dem är nyfikna, men säger ingenting och det gjorde mera ont.” 

 

Sara berättade vidare att det är inte bara eritreaner som inte vågar fråga om Salomons 

funktionshinder utan hon hade också upplevt att svenskar kan ha samma inställning, det vill 

säga att man inte vågar fråga hur det är med barnet och hur man själv mår som mamma.  

 

 

Typfamilj 2: På den tiden så jobbade Hanna på barnläkarmottagningen, och det var först när 

hon var på ett läkarbesök för sitt äldsta barn som hon fick rekommendation om att söka läkare 

för den yngsta sonen. Denna läkare rekommenderade mamman att söka till PBU, som står för  

Psykiska barn och ungdomsvården men sedan år 2000 har PBU bytt namn till BUP som står 

för Barn - och ungdomspsykiatri. Så här beskriver Hanna sin första tanke när hon fick 

rekommendationen från läkaren:  

 

” … då hade jag fördomar om PBU, för det är en fördom som är för de sociala ehh utstötta 

människor, psykosocialt…  dem som har psykosociala problem…  problem i äktenskapet eller 

alkohol och drog problem. Jag trodde att det var bara dem som gick till PBU, för då sa jag 

till … fastän jag jobbade på barnläkarmottagningen fastän att jag såg läkare som remitterade 

folk till PBU… men jag tänkte att det här är inte vi, vi är den mest anständiga familjen och då 

sa hon .. jag vägrade… då sa hon nej det finns en läkare där som ska hjälpa dig och jag ser 

och du kan inte ha det så här. Hon såg att han drog mig i… på kläderna, i ansiktet för att han 

vill ha uppmärksamhet hela tiden och medan jag satte och pratade med henne hann han ta 

ner hennes böcker från bordet…” 

 

Vidare berättar Hanna att hon trodde att sonen Thomas var allmänt ”vild” och så här uttrycker 

hon dem tankar och funderingar hon hade på den tiden: 

 

”… ändå hade jag ingen aning om… hum… eftersom i min kultur brukar vi kalla sådana barn 

för ”vilda” barn. Jag trodde att han var vild eftersom mitt första barn var väldigt lugn…” 

 

Familjen tog kontakt med PBU och fick en tid och på den tiden hade pojken just slutat prata 

och han var nu två och ett halvt år. Läkaren kom fram till att Thomas var autistisk och här är 

Hannas beskrivning om läkarens uttalade: 

 

” Och då sa den här läkaren att… - aha, jag vill inte göra er ledsen men jag tror inte att han 

kommer att prata, han är autistisk, sa läkaren då. Då tänkte jag… autistisk, jag hade läst en 

bok någon gång om autistiska barn, autistiska barn är de barn som gömmer sig i ett hörn och 

är okontaktbara, min son är minsann aktiv, han är vild, han jollar det är inte språk men....Jag 

bråkade och ifrågasatte läkarens kunskap nästan ehh och sedan remitterades vi till en 

sjukhus, på barnpsykiatriska avdelningen, hela familjen, dem ville se hur vi fungerar som 

familj, vi var där en hel vecka”. 

 

Efter utredningen på barnpsykiatriska avdelningen på sjukhuset kom läkarna fram till att 

pojken har ADHD, med autistiskt liknande drag. Denna nyhet blev både glädje och sorg för 

familjen och så här berättar Hanna om sina tankar och känslor:   

 

”Och… när vi fick veta vad han har var det en glädje för att då vet man varför, men mycket 

sorg och vi sörjde jättemycket. Det var värre för ehhh min man för att jag arbetar med folk, 

kring medicin i alla fall, och jag är öppen som en människa, jag har alltid varit öppen som 
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människa, det hjälpte mig också. Jag var mycket nyfiken och jag satte igång med en gång och 

tänkte - nu har han ADHD, vad… vad är det man gör för att han ska bli frisk. För mig är det 

någonting som jag ska kämpa för, för att han ska bli frisk men min man hade sorgen inåt, och 

det påverkade mitt äldsta barn jättemycket för att min äldsta hade längtat efter en bror… och 

när min äldsta fick höra blev…mitt äldsta förkrossad…men jag var den starkaste i familjen, 

för att jag sa - ok, what´s next, vad gör vi då?” 

 

Typfamilj 3: Elsas dotter Sharon föddes i hemlandet Eritrea och här är mammans beskrivning 

av hur hon upplevde situationen: 

 

”Det var mycket svårt… först var jag inte medveten om min dotters funktionshinder, och 

barnmorskor brukade säga till mig att hon kan vara sen i utvecklingen och att det kan vara 

olika från barn till barn… jag trodde bara att hon var sen i utvecklingen och det lurade mig 

lite grann… och allt efter att tiden gick började jag oroa mig och jag sökte läkarvård. 

Läkaren som jag träffade sa till mig att min dotters hjärna blev lite skadad i samband med 

min förlossning, men han sa att hon kan bli bra och att hon kan utvecklas… läkaren sa att 

hon inte skulle bli grov handikappad utan hon kommer att bli bättre än så. Jag var mycket 

ledsen, efter det hade jag ingen som helst lust med någonting, jag försökte inte leva ett 

lyckligt liv… för det första tänkte jag bara på henne när jag var på jobbet eftersom jag visste 

att hon skulle vara på samma plats som jag lämnade henne innan jag gick till jobbet… Jag 

hade min dotter i tankarna hela tiden och jag var inte trygg eller lycklig i mitt liv. När jag 

kom hem från jobbet brukade jag sitta och titta på henne och eftersom jag hela tiden 

prioriterade henne framför mina andra barn kände jag också mig otillräcklig för mina barn”. 

 

Elsa är ensamstående mor till tre barn och när hon bodde i Eritrea hade hon hemhjälp, som 

tog hand om Sharon och skötte de vardagliga sysslorna, när hon var på sitt arbete. Elsas 

familj, som fortfarande bor kvar i Eritrea, har även hjälpt henne med till exempel att lyfta 

Sharon eller passa barnen när hon inte hade hemhjälp.   

 

4. Blev du/ni erbjudna någon form av råd och stöd redan från första början? 

 

Typfamilj 1: Sara berättade att hon fick oerhört mycket råd och stöd redan på sjukhuset och 

sjukvårdspersonalen har betytt mycket för henne. Kuratorerna på sjukhuset gav familjen 

information om Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, om hur de 

skulle gå till väga för att söka hjälp och stöd i den egna kommunen. Så här beskriver hon 

kuratorerna: 

 

”… kuratorerna sa – vad inte ledsen, sådana barn är jättesnälla, och du ska bli glad… och då 

tänkte jag att dem säger bara så, det kommer inte att bli så… jag kommer aldrig bli glad 

igen… jag trodde inte att jag kommer att skratta igen för att man blir så ledsen… men de 

hade rätt… min son är aktiv och jätteduktig”. 

 

Typfamilj 2: I likhet med Saras berättelse har Hanna och familjen fått enorm hjälp av alla 

berörda parter, det väl säga sjukhus, den egna kommun och skolan. Detta är Hannas egna ord 

som belyser hur hjälpen har varit ifrån början: 

 

”Absolut, vi fick så mycket eh… hjälp och stöd kan jag säga, det var faktiskt… eh jag började 

se… eh varför man betalar skatt, verkligen, jag började se att Sverige är det bästa landet. Du 

behöver inte någon rik farbror eller moster som kan hjälpa dig… jag behövde inte ens någon 

syster eller bror i Sverige, vi har fått så mycket hjälp, vi har fått kontaktfamilj, egentligen var 
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hon min sons dagisfröken, hon fick vara hans kontaktfamilj, han var där varannan helg, från 

fredag till söndag eh… då kunde vi vila. Eftersom det var massa saker som gick sönder 

hemma, vi fick vårdbidrag från försäkringskassan, läkaren ordnade på en gång, vi hade ingen 

aning. Eh… jag vet inte om det bara gällde mig men läkaren såg till att jag var sjukskriven 

varje sommar, i flera år, så att jag inte behövde jobba för sommaren var det värsta vi visste. 

Vad skulle vi göra när han inte var i skolan eller på dagis, så jag var sjukskriven i 2 månader 

för att ta hand om honom, ja ehh det var så mycket hjälp och hon från kommunen kom och 

besökte oss, han fick en assistent i skolan, han fick åka taxi, och det var ingenting som jag 

frågat efter. Allt kom bara med löpande steg. 

  

För att för samtalet lite djupare frågade jag Hanna om hon trodde att hennes kommun var 

speciell som hade översyn över hennes familj (syftade på det råd och hjälp som ges av 

kommunen), men då svarade hon alla kommuner har en standard information som dem måste 

ge sina kommuninvånare och det var det kommunen hade gjort i familjens fall. Hanna minns 

att den tiden då Thomas var barn var det inte vanligt att omgivningen förstod hur påfrestade 

det kunde vara att ha barn med ADHD. Hon har den uppfattningen att människor i allmänhet 

hade bättre förståelse för dem som hade fysiskt funktionshindrade barn. På samma gång som 

hon säger det så vill hon också betona att de som har fysiskt funktionshindrade barn i 

synnerlighet har det jobbigt och att hon har full förståelse för dessa föräldrar. Men att ha ett 

barn som har ADHD menar Hanna är både fysiskt och psykiskt pressande.  

 

Typfamilj 3: Elsas berättelse skiljer sig markant från Saras och Hannas när det gäller det råd 

och stöd som ges från landsting och kommun. Familjen fick sitt uppehållstillstånd först efter 

att dem hade varit bosatta i Sverige i fyra år. När jag ställde denna fråga till Elsa svarade hon: 

  

”Inget råd eller stöd fick vi, ingen alls, inte under dem först fyra åren… tvärtom så gjorde 

myndigheterna svårare för mig, i början…” 

 

För att försäkra mig om att Elsa har uppfattat min fråga rätt upprepade jag frågan och undrade 

om dotter fick mer hjälp efter erhållna uppehållstillståndet. Så här beskriver Elsa situationen:  

 

”Den hjälp som vi fick var bara grundliggande läkarvård, men någon riktigt utredning på 

vad min dotter hade för funktionshinder… det fick vi aldrig i början, inte innan 

uppehållstillståndet. När vi behövde besöka sjukhuset fick jag betala taxin själv tillexempel… 

den enda hjälpen som vi fick var… att min dotter hade epilepsianfall och det fick hon hjälp 

för. Allt annat till exempel har förvärrats det väl säga hon har… hennes armar har fått sämre 

funktion och även bena som har krumt någorlunda, och det har vi inte fått hjälp för, halva 

kroppen… den vänstra delen av hennes kropp har krumt allt mer med tiden… även hennes 

ben har gjort det. När jag upptäckte förändringarna med min dotters funktionshinder har jag 

bett läkarna att hjälpa hennes på något sätt men hon har ännu inte fått den läkarvård som jag 

skulle vilja att hon fick och så… Även nu efter att vi har fått uppehållstillstånd kan jag inte se 

någon förändring när det gäller läkarvården… Först och främst… först och främst har inte 

läkarna velat utreda min dotters funktionshinder från grunden… när det gäller epilepsin har 

hon blivit undersökt och fått medicin för, efter det blev hon bättre… jag tycker inte att läkarna 

har gjort bra insatser när det gäller huruvida min dotter bäst kan utvecklats språkligt och att 

vägleda mig överhuvudtaget. Jag hade hoppats på att hon skulle få den läkarvården som 

krävs för att jag hade hopp om att… kanske inte att hon skulle springa men kunna gå med 

hjälp av stöd… det hoppet har jag fortfarande… men på grund av att hon inte har fått 

tillräckligt med läkarvård blir hon bara sämre och sämre…”  
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Vidare frågade jag om situationen blev bättre för Sharon efter att uppehållstillståndet men då 

svarade Elsa att det inte har skett någon större förändring. För att få ett djupare svar frågade 

jag henne om det kan bero på svenska språket men då svarade Elsa:  

 

”… det är inte språket som är problemet utan… jag tror att det inte finns någon vilja från 

läkarnas sida att hjälpa min dotter… Nu har vi haft uppehållstillstånd i nästan ett år och jag 

trodde att hon skulle få bättre läkarvård nu men vi fick ingen kallelse till någon läkare eller 

så… vi går till habiliteringen och där får vi lite hjälp… jag får råd om att träna henne 

hemma, vilket jag alltid har gjort och så… och dem har hjälpt oss med toalettanpassning och 

så men när det gäller läkarvården har hon inte fått tillräckligt med hjälp. När jag kontaktade 

sjukhuset och frågade varför hon inte får läkarvård… efter att jag hade tjatat mycket på 

sjukvårdspersonalen så fick vi en tid hos läkare… Vi träffade läkaren… han ordnade så att 

hon fick några sprutor men det hjälpte inte utan hon fick mycket biverkningar efteråt som 

gjorde att hon hade smärtor… Som jag nämnde tidigare för dig har inte läkarna gjort 

tillräckligt för min dotter… det finns ju nya metoder och forskningar som läkarna använder 

sig av men hon får inte den vården som krävs enligt min mening… Jag har även fått många 

motgångar när det gäller att få assistent…hon har ju ett synligt funktionshinder men…jag 

upplever att läkarna, myndigheterna förstår inte sig på vår situation…det tog lång tid tills 

hon fick assistent beviljad och så….” 

 

5. Träffar ni andra familjer som har funktionshindrade barn? 

 

Typfamilj 1: Familjen har några bekanta från hemlandet som också har funktionshindrade 

barn som de träffar sporadiskt men samtidigt uttrycker hon att de är nog inte så många ändå 

(syftar på familjer som har funktionshindrade barn). Sara tillägger att hon inte ser sin sons 

funktionshinder som grovt handikapp och att det finns många andra föräldrar från Eritrea som 

har barn med grova funktionshinder. 

 

Typfamilj 2: När Thomas gick i grundskolan, minns Hanna att det var en familj som de fick 

bra kontakt med. Hanna och mamman i familjen ordnade middagar tillsammans och efter en 

tid stegrade vänskapen och dessa mödrar började umgås allt oftare. Eftersom familjerna har 

två äldre barn som var i samma ålder brukade de äldre barnen stanna med sina fäder medan 

mödrarna kunde umgås med dem yngre barnen. Mamman i familjen började studera, och allt 

efter att tiden gick började familjerna att ses glesare. Förutom denna familj träffar inte Hanna 

och hennes familj några andra föräldrar med funktionshindrade barn. 

 

Typfamilj 3: Elsa träffar ibland en familj från Eritrea som har en funktionshindrat dotter. 

Denna familj har varit bosatt i Sverige några år och så här berättar Elsa om kontakten med 

familjen: 

 

”Ja, vi hjälps åt att utbytta information… till exempel assistentfrågan… innan vi fick vårt 

uppehållstillstånd hade jag ingen aning om hur man söker eller så… Denna familj fick sitt 

uppehållstillstånd efter att dom hade bott i Sverige i sex månader, dem fick sitt 

uppehållstillstånd mycket snabbt, så vi fick kontakt med varandra… vi fick uppehållstillstånd 

efter… en lång tid… men i alla fall så frågade jag mamman i familjen om huruvida dottern 

har fått assistent beviljad och så och mamman säger då att hennes dotter inte har fått någon 

assistent utan hon har en som kommer och hjälper dottern med lämning och hämtning från 

skolan, och så stannar denna assistent i 3 timmar med barnet… Det här barnet har ett gravt 

funktionshinder till skillnad från min dotter som åtminnstånde kan kommunicera… och detta 

barn är inte så gammal… Men i alla fall gav jag information till denna mamma hur hon går 
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tillväga för att söka personlig assistent, vilket hon gjorde och precis som i min dotters fall så 

fick hon avslag men har överklagat ärendet och nu väntar dem på besked. Om man inte vet 

lagar och regler här så blir det så att man inte får hjälp fastän myndigheterna vet vad barnet 

har för behov… och som förälder befinner man sig i en situation som är svår att hantera 

många gånger… inte nog med att man har ett barn med funktionshinder som gör att man lider 

som förälder... man måste också stå ut motgångar från myndigheterna som inte förstår sig på 

situationen… tvärtom så försvårar myndigheterna situationen genom att inte vara 

behjälpliga…” 

 

Vidare berättar Elsa att hon inte träffar många vänner och bekanta, så var fallet när familjen 

bodde i hemlandet. Detta beror på dottern Sharon och Elsa upplever att hon inte har tid att 

umgås med andra människor. 

 

6. Har religionen någon betydelse i din/er vardag? 

  

Typfamilj 1: Som svar på denna fråga berättar Sara att religionen gav henne kraft att bearbeta 

chocken efter sonens födelse och hon berättade vidare att hon läste bibeln ofta som barn. 

 

” …efter det gick över, eftersom jag läste bibeln hela tiden, på natten när andra sover och ja, 

det hjälpte. Det var speciellt en vers som jag läste om och om igen som gav mig kraft… så här 

stod det - att vi inte skall tänka på morgondagen eftersom morgondagen inte vet själv hur det 

kommer att bli”. (Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt 

bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Matteus 6:34).    

 

Typfamilj 2: Hanna berättar hur stark tron är för henne och religionens betydelse i hennes liv 

och så här svarar hon på min fråga: 

 

”Ja… kanske inte jag direkt men min mamma som bor här har alltid… bett, hon har alltid 

bett men hon har alltid haft honom och hon är en del av vår familj, hon har speciell… vad 

heter det… ”attachment” till min son, och vi tror på hennes bön, vi tror på hennes tro och 

tron är ju så stark och jag har använt religionen många gånger för att den har gjort mig stark 

och speciellt när han försvinner, ehh otroligt stark, jag är den starkaste. Jag tänker så här – 

kommer han så kommer han, om det är guds vilja så kommer han. Kommer han inte så är han 

borta, vad gör jag sen, vad skall jag förbereda mig för nästa, vad gör jag sen. Så att tron har 

gjort mig att kommer han om det är Guds vilja så kommer han. Så jag tror att jag har använt 

ehh det är Guds vilja och jag kan inte göra någonting åt det, när han försvinner så tänker jag 

var ska jag börja leta? Jag har till och med anmält till polisen när han hade försvunnit i mer 

än sex timmar, men inte innan, min man och min mamma sa alltid till – anmäl nu, anmäl nu 

och jag säger nej, vi väntar sen kommer han, kommer han inte så är det ”that´s it, this was 

the day”, vi har haft honom så kort tid, så tänkte jag”. 

 

Typfamilj 3: Elsa har djupt tro på Gud och hon berättar att religionen har haft en stor 

betydelse inte bara för henne utan även för dottern Sharon. Hon berättar att tron har givit 

familjen stöd och trygghet. Så här beskriver hon sin tro: 

 

”Ja, jag tror på Gud… religionen har en väldigt stor betydelse i mitt liv… min tro gör att jag 

får stöd, jag får glädje och jag får också tröst… det vardagliga bekymmer jag har gör att jag 

tänker mycket på det som har hänt… allt som har varit och så… människors syn på 

funktionshinder… så men… när jag läser Guds ord så får jag så mycket stöd… min dotter får 

stöd… Guds ord gör henne starkare… jag läser bibel för henne… eftersom hon får stöd från 
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Gud är hon en glad människa… hon är en lycklig människa… allt det onda som händer runt 

omkring oss kommer inte från Gud utan det är Satan som gör att det onda finns… Satan har 

den förmågan att få oss människor att handla på ett mycket grymt sätt… men Gud kommer att 

göra det bättre för oss till slut… den som har tro… och den som tror på vad Jesus har gjort 

för oss… kommer att bli helad… och vi kommer att leva ett evigt liv… Gud säger till oss att 

sjuka kommer att bli friska… de blinda kommer att se… de döva kommer att höra… dem som 

har dött kommer att återuppväckas från döden… dem här orden kan vi läsa i bibeln…” 

 

Förr, minns Elsa, brukade Sharon bli mycket avundsjuk när hon såg sina syskon springa runt 

och leka men numera har hon slutat att reagera på det viset. Elsa säger att detta beror på att 

dottern har funnit betryggande stöd från Gud. Sharon har för vana att ofta uttrycka sin kärlek 

till Gud och hon tror på hans ord och att hon kommer att bli helad en dag. 

 

 

5.2 Lagar och samhällsinsatser som tillämpas i kommuner 
Här nedan följer frågor och svar om lagar och samhällsinsatser som tillämpas i kommunen.   

 

7. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag 

med målsättningen att göra det möjligt för människor med funktionshinder att leva 

ett så normalt liv som möjligt. Känner du/ni till LSS och i så fall hur kom du/ni 

kontakt med lagen? 

 

Typfamilj 1: ”… eftersom jag hade kurator och sådana personer som brukade komma till 

mig, de berättade faktiskt. Att vi hade denna möjlighet eftersom… eftersom dem tycker att det 

kunde bli svårt för oss, så har vi denna hjälp…” 

 

Det ovanstående citatet visar att familjen upplever att den egna kommunen har varit och är 

behjälpliga gällande samhällsinsatserna. 

 

Typfamilj 2: Hanna upplever att kommunen har stått familjen till tjänst och det som sonen 

Thomas behövde ordnades med löpande steg.  

 

Typfamilj 3: Elsa upplever att berörda parter, så som socialtjänsten, habiliteringspersonal och 

migrationsverket, inte har varit behjälpliga. Hon tror att det beror på att dem saknar förståelse 

för dotterns funktionshinder. 

 

8. Om ditt/ert barn har någon form av insats/insatser enligt LSS – hur tycker du/ni 

att det fungerar? 

 

Typfamilj 1 och Typfamilj 2: Sara och Hanna tycker att insatserna fungerar utmärkt och att de 

inte ser något hinder gällande att få det deras barn är berättiga till.  

 

Typfamilj 3: Elsas upplevelse på huruvida insatserna är finner jag en tydlig skillnad från 

ovanstående informanters upplevelse, som jag skall återkomma till lite senare. 

 

9. Vad är det som fungerar bra/mindre bra med den insatsen/insatserna ditt/ert barn 

får? 

 

Typfamilj 1 och Typfamilj 2: I likhet med Sara, anser Hanna att insatserna för respektive barn 

är tillräckligt och fungerar i allmänhet bra. 
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Typfamilj 3: Som jag nämnde tidigare skiljer sig Elsas upplevelse från typfamilj 1 och 2. 

Assistentfrågan har tillexempel varit ett stor omstridd beslut och Elsa ger uttryck åt hur hon 

fick anstränga sig för att dottern skulle få personlig assistent. För närvarade har kommunen 

diskuterat om att minska på assistenttimmarna när Sharon är i skolan. Här nedan är ett citat 

som belyser hur Elsa ser på dotterns behov: 

 

”Ja, allting tar så lång tid… nu har hon ju personlig assistent men dem timmar hon har fått 

beviljad är inte tillräckliga med tanke på att hon inte klarar sig på egen hand… hon har fått 

85 timmar i veckan beviljad men jag tycker inte att det är tillräckligt… Hon går till skolan 

med assistenten men nu har myndigheterna sagt att hon inte behöver det utan lärarna kan ta 

hand om henne… enligt min mening behöver hon någon som känner till hennes behov och 

som hon kan känna sig trygg med och så… Om du skulle se min dotter så skulle du bara tänka 

att hon har kommit och satt sig på rullstolen… jag menar att man inte ser i ansiktet på henne 

att hon har funktionshinder… men eftersom jag är hennes mor så känner jag till vad min 

dotter behöver… hon behöver någon som känner henne personligen och det är då som den 

som hjälper henne kan förstå sig på det behov hon har… Min dotters personliga assistent sa 

emot om det här med att hon inte ska ha personlig assistent, hon sa att hon känner till behovet 

och hur hon är som människa… den personliga assistenten har förstått sig på att det inte 

kommer att fungera att inte ha personlig assisten för min dotter i skolan, även lärarna tycker 

inte om denna idé… eftersom min dotter inte kan svenska språket så behöver hon någon står 

bredvid henne och förklarar för henne lite närmare om vad det är som händer runt omkring, 

hon behöver någon som hon kan känna sig trygg med… hon har talsvårighet som gör att hon 

har svårt att uttrycka sig i ord… och detta gör att hon ofta blir orolig… När hon blir orolig 

får hon ont i huvudet… det är såna problem hon har.” 

 

Vidare beskriver Elsa att assistansärandet ligger på myndigheternas sida och Sharons läkare 

har skickat ett intyg på att hon hela tiden har behov av personlig assistent. Myndigheterna har 

ännu inte fattat något beslut. 

 

10. Hur ser nätverket ut kring ditt/ert barn (habilitering, sjukvård, 

biståndshandläggare)? 

 

Typfamilj 1: Sara anser att nätverket kring sonen Salomon fungerar bra och att alla 

inblandade aktörer gör att sonen får det behov han har i och med sitt funktionshinder. Vidare 

berättar Sara att Salomon brukar reagera varför det står ”funktionshindrad” på det brev som 

skickas till honom från kommunen. Hon upplever att han inte förstår att han har ett 

funktionshinder och detta tolkar hon som att han är en självsäker individ som har trygghet 

inom sig.  

 

Typfamilj 2: I enighet med Saras upplevelse tycker Hanna att nätverket kring Thomas 

fungerar bra och så här beskriver hon det med egna ord: 

 

”Perfekt, nätverket är … absolut det bästa. Jag tror att vår kommun är … väl organiserad, 

habiliteringen… eh… LSS-handläggarna… skolan… familjen, vi har lärt känna varandra just 

i nätverket, dem vet allt, det vi vet så vet dom, det dom vet så vet vi. Så det fungerar jättebra. 

Till våra möten i skolan så brukar det komma nästan 5, 6 personer, både från habilitering, 

från kommunen, lärarna och assistenten, så att…” 
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För att föra samtalet vidare frågade jag Hanna om familjen kunde uppleva det påfrestande 

med att det är många som är med i nätverket och då svarar hon: 

 

”Nej, nej jag känner tvärtom, när jag har de här människorna omkring mig så känner jag mig 

– vilken tur jag har, vilken tur, dem är här för att stödja mig, dem är här för oss. Min man 

upplevde det lite … han är en sån människa som man ska prata kort och koncist med, inte gå 

kring, men jag gillade sättet, jag menar när det pratades, bollades fram och tillbaka, så kan 

man komma fram till något som man inte har tänkt på kanske, och dem här människorna …. 

Först och främst har vi gjort så att ingen ska tala om för oss vad vi ska göra, vi gjorde det 

klart från början att vi vet bäst, men ni ska hjälpa oss i det vi säger till er att vi är svaga på, 

så det villkoret var absolut, så ingen kan säga till oss att vi inte kan vår son utan det är bara 

vi som kan honom. Och det gillar dem faktiskt, - men vad är det ni behöver hjälp med brukar 

dem ofta fråga, och vi brukade säga att vi behöver hjälp med det och det. Då säger dom – ok, 

då kan vi hjälpa er med det och det.”  

 

Typfamilj 3: Nätverket kring Sharon har många gånger inte varit fungerade enligt mamman 

och hon till exempel anser hon att habiliteringen är mycket svåra att nå. Elsa upplever att 

nätverket fungerade bättre när dem var asylsökande. Hon berättar att det fanns sjuksköterska 

som fungerade som en länk mellan familjen och dem berörda parterna. Efter att familjen fick 

uppehållstillstånd var det Elsa själv som fick ta kontakt med de berörda parterna, vilket ofta 

ledder till lång väntan av beslut rörande dottern. 

 

11. Kan du/ni förmedla allt du/ni vill om ditt/ert barn inom nätverket? Upplever du/ni 

att svensk språket är ett hinder när det gäller kommunikationen med olika aktörer 

inom nätverket? 

 

Typfamilj 1: Sara anser att hon kan förmedla allt om Salomon inom nätverket. Hon tycker att 

språket har en avgörande roll i kommunikationen, men hon tycker inte att det är något hinder i 

familjens fall.  

 

Typfamilj 2: Hanna berättar att hon kan förmedla allt om sitt barn inom nätverket och hon 

tycker att språket har en stor betydelse. Hon tycker dessutom att det är viktigt att kunna om 

sitt barns funktionshinder och så här beskriver hon det med egna ord:  

 

”… inte bara kunna språket även kunna sitt barns handikapp, jag tror att det är det, man 

måste ligga före hela tiden, ingen ska kunna bättre än dig. Om du inte kan om din sons eller 

dotters handikapp så är det andra som skall bestämma…” 

 

 

Typfamilj 3: Till skillnad från Sara och Hanna upplever Elsa svårigheten med att förmedla sin 

dotters behov och så här beskriver hon sin situation: 

 

”Det har varit problematiskt för mig… till exempel så hade jag väldigt svårt att förmedla min 

dotters behov när vi bodde i en annan ort, det blev bättre när vi flyttade…efter att vi har fått 

vårt uppehållstillstånd så upplever jag att det har blivit allt svårare… något som kanske kan 

upplevas som fel av andra men inte av mig själv är att jag gör och säger allt som jag vet min 

dotter är berättigat till, det vill säga jag kämpar för att veta det jag inte vet, om jag vet att 

min dotter har rättigheter så kämpar jag för att hon ska få det hon är berättigad till…(skratt) 

Jag är inte den människan som ger upp… om jag vet att jag har blivit orättvis behandlad så 

vill jag gå till botten med det… det kanske inte är bra för att det kan skapa motstånd från 
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myndigheternas sida men jag är bara så… Jag anser mig inte kunna alla lagar och regler 

men jag kan tjata mig till det som jag tror är min rättighet. Tillexempel så har jag ansökt om 

att min dotter skall få en säng som är anpassad för henne, men eftersom vi fick avslag köpte 

jag det själv… och sen har jag ansökt om en ny rollstol till min dotter för att hon sitter snett 

på halva kroppen… den rullstolen hon har idag är svår att köra… numera har jag allt mindre 

kraft att göra det och snön gör att rullstolen blir ännu tyngre att köra, det är inte bara jag 

som tycker det utan det gör även assistenterna… Av den orsaken ansökte jag om en rullstol 

som är självgående (mekanisk)… Habiliteringen blev förvånade över att jag ansökte om det 

men jag stod på mig och sa att min dotter behöver en sån rullstol… sedan så sa habiliteringen 

att hon inte har behov av det men sa ändå att dem säga till läkaren. Denna läkare är en 

mycket bara människa… han har mycket empati för min dotters situation så han skrev ett 

intyg på att hon var i behov av en ny rullstol. Så jag, min dotter och hennes assistent åkte till 

hjälpmedelscentralen och vi tittade på två olika rullstolar, den ena rullstolen var bra men 

hade den andra var mycket bättre för att den var modern och tålig. Jag valde förståss den 

som var bäst men jag la märke till att personalen ville att vi skulle ta den som var lite 

”svagare”… Dem pratade bara om den rullstolen som jag inte valde och då sa jag till dem 

att dem skulle fråga assistenten vilken hon skulle välja och hon valde den ”svagare”, och då 

frågade jag henne varför hon valde den. Då sa hon att den rullstolen var mer lägg att köra 

runt i affärer och så… enligt min mening så kan man inte bara tänka så utan man måste 

också tänka på hur den fungerar i allmänhet och om den klarar branta backar och så… Till 

sist frågade jag dem varför jag fick ha en valmöjlighet mellan dessa rullstolar när dem ändå 

tycker att jag ska välja den ”svagare”…   

 

Elsa berättar vidare att dottern Sharon fortfarande inte har fått någon rullstol, varken den 

rullstolen som mamman har valt eller den andra och Elsa säger att hon vill vänta och se om 

det blir någon ny rullstol eller inte. Hon tillägger att hon inte kommer att ge upp gällande 

rullstolsfrågan.  

 

12. Är du/ni med i någon förening för funktionshindrade barn och i så fall 

vilken/vilket, och hur tycker du/ni att det fungerar? 

 

Typfamilj 1: När Salomon var yngre minns Sara att familjen var aktiva i en förening för 

funktionshindrade barn men numera har sonen egna intressen och det finns oftast inte tid för 

att vara engagerad i någon form av förening. 

 

Typfamilj 2: Hanna är medlem i några föreningar för funktionshindrade föräldrar. Hon 

berättar om sina erfarenheter om att träffa andra familjer som befann sig i samma situation 

och så här beskriver hon om hur föreningarna har betytt för henne:  

 

”… Då kom jag med i föreningar, och det var jätteskönt att höra att jaha det var inte bara vi, 

familjen, då har jag lärt mig att det kan komma problem i familjen, när man har fått sådana 

barn, och det var tur att jag fick veta det här… jag var lite besviken på min man att, en sån fin 

man, en sån trevlig man, en sån snäll man som inte ställer upp nu för att han började jobba 

jättemycket och så men tack vare den här föreningen som sa att – det är vanligt och ni måste 

ta era män hit, för vi har pappa kvällar och så. Och det tog honom… lång tid innan han 

verkligen accepterade, för att han har alltid trott att jag har försvenskat mig och han sa att du 

tror bara på psykologer och så där… men… det behövde vi dem här psykologernas kunskap… 

Ändå kunde vi bromsa dem när dem ville relatera det till att man är invandrare eller att… 

dem ville hela tiden relatera det till att det kanske är psykosocialt för att ni inte trivs här, men 

vi kunde styra det så att det var inga problem, men det är mycket sorg… det kan jag säga. 
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Men som människa skulle jag inte vara utan honom när jag tänker efter… han har förändrat 

mig jättemycket, jag börjar se världen i hans ögon, och han har den rätta synen på livet, på 

kärlek, en sanningsperson, jag skäms ibland hur mycket vi kan ljuga för att det ska gynna oss 

och så för att det finns inte sånt i hans värld. Och så mycket kärlek som han ger också.” 

 

Typfamilj 3: Elsa uppger att hon inte är medlem i någon förening och orsaken till tror hon att 

det kan bero på brist på information från hennes sida. Med detta menar hon att språket gör att 

det finns ett hinder för att få tillräckligt med information om dessa föreningar. Det geografiska 

avståndet är ett annat hinder för familjen. Är man medlem i sådana föreningar, anser Elsa att 

man måste vara aktiv och delta i alla sammanhang och det kan blir svårt för henne och dottern 

eftersom det skulle innebära långa resor. 

 

13. Tror du/ni att det skulle finnas behov av någon form av förening för föräldrar med 

funktionshindrade barn med ursprung från Eritrea? 

 

Typfamilj 1: Sara anser att behovet av en förening för eritreanska föräldrar med 

funktionshindrade barn finns och här nedan är ett citat som beskriver på vilket sätt som hon 

tror kan hjälpa andra föräldrar i samma situation: 

 

”Man skulle vara första hand som stöd, det är samma språk, man skulle förstå mera, det finns 

ju andra föreningar men om det skulle bara vara för eritreaner, det skulle kanske vara 

annorlunda kanske, det vet jag inte, man skulle träffa varandra där och det skulle behövas. 

Jag känner ju några, jag kan räkna till 10 om inte mer, ja det finns... många föräldrar… 

hum.” 

 

Typfamilj 2: Hanna anser, i likhet med Sara att behovet av en förening för eritranska föräldrar 

med funktionshindrat barn finns och för att leda samtalet djupare frågade jag henne på vilket 

sätt hon tror att det skulle hjälpa andra föräldrar och då svarade Hanna: 

 

”Problemet med eritreaner, tror jag är… vi är sådana som… funktionshinder det är hemligt, 

så länge det inte syns, man håller det hemligt – tror man… Det behövs föreningar för att 

upplysa andra som inte har funktionshindrade barn också, att överhuvudtaget upplysa 

eritreaner om den attityd som finns mot funktionshinder. Jag menar det är inte… det är dumt 

och säga men ibland önskar man att alla får lite, lite funktionshinder bara för att dem ska se 

den värld som man lever i… (skratt). Men vad jag tänker på är att dem som har 

funktionshindrade barn … Dem håller sig för sig själva…” 

 

För att få en djupare förståelse på vad hon menar med att ”de håller sig för sig själva” frågade 

jag Hanna om hon tror att de lever isolerad, svarade hon: 

 

”Nej, nej, jag tror inte att dem lever isolerade för att dem har funktionshindrade barn, det 

tror jag inte, det tror jag inte för att … vad jag tror är att dem strävar för att leva så normalt 

som möjligt, men en del funktionshinder skall man inte utsätta att leva så normalt som möjligt 

utan, som ADHD ehh… barn… dem skall inte utsättas till ”gwaila” eller till folksamlingar 

och så skall man sitta och barnet far hit och dit, och ingen tar hand om barnet. Folk 

kommenterar ”vilken satans unge”, du vet, jag skulle nog råda dem att avstå från sådant, 

men man ska samtidigt inte gömma heller. Men hela attityden som ”sjuk i huvudet”, ”sjuk” 

och leva i Sverige är det… man behöver mycket upplysning, mycket, mycket. Men förening 

skulle vara verkligen… man skulle utbyta så många tankar, det klart att alla går ju genom det 

jag sa till dig tidigare genom att man får assistent, kontaktfamilj, vårdbidrag, alla går ju 
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igenom det men det här att bolla fram och tillbaka sina… sin sorg och tankar, hur skulle vi 

göra om vi åker tillbaka till Eritrea? Vad gör vi med våra barn? Lämnar vi dem här eller 

följer dem med oss? Sådana tankar skulle jag bara kunna prata med en annan familj, en 

eritreansk familj det kan jag inte göra med en svensk familj. 

Man skulle kunna hjälpas åt, till exempel jag skulle kunna ta hand om en annan eritreansk 

funktionshindrat barn för att jag har ju stor förståelse, förstår du, såna sker.” 

 

För att föra samtalet ännu mer djupare frågade jag Hanna varifrån hon tror att detta synsätt 

kommer ifrån och här nedan är ett citat på hennes förklaring: 

 

”Från vår kultur, ja jag lämnade mitt land när jag var 22 år, och jag har inte sett så många 

handikappade, och då trodde jag att vi några handikappade överhuvudtaget, dem som har 

råd, dem gömmer dem, med någon ”babysitter” eller någon annan. Det är skam, det är skam, 

tror jag… du vet det finns en attityd i vår land att vi ska ha dem duktigaste, snygga, 

”ljushyade”… jag vet inte alla vill se perfekta ut.” 

 

Typfamilj 3: I likhet med Typfamilj 1 och Typfamilj 2 finner Elsa att behovet av en förening 

för eritreanska föräldrar som har funktionshindrade barn finns. När jag frågade henne på 

vilket sätt det skulle hjälpa andra föräldrar svarade hon så här: 

 

”… Vi föräldrar som har barn med särskilda behov har mycket erfarenhet tack vore barnet 

men jag vet inte riktigt… när det gäller hennes, mentala tillstånd eller kropp har jag ingen 

kännedom om egentligen… men träffar man andra föräldrar som befinner sig i samma 

situation kan man utbyta information men framförallt är det bra för barnen, det skulle bli ett 

sätt för barnen att träffas… få kompisar… dem har ju inga vänner… kan dem tala så kan dem 

göra det… och vi vuxna kan ju stödja varandra. Det är jättebra att kunna prata det 

gemensamma problem man stöttar på och på så sätt tror jag att vi skulle kunna vara 

varandras stöd.” 

 

Jag frågade Elsa om hon tror att dessa föräldrar skulle öppna upp sig och dela med sig sina 

erfarenheter och så här svarar hon: 

 

”Men vi befinner oss ju i samma sits allihop i så fall, vi kommer att prata samma saker… 

varför skulle man dölja? Jag vet att vi har en kultur i Eritrea… så som att… man har fått ett 

funktionshindrat barn för att man har syndat… jag är medveten om att man har en sådan syn 

i Eritrea… Eftersom denna syn råder hemma i Eritrea så håller dessa människor sina 

funktionshindrade barn hemma, dessa föräldrar träffar inte heller andra människor. Men när 

jag bodde i Eritrea så hade jag inte denna syn… jag tog mitt körkort på grund av min dotter, 

jag tog med henne överallt, jag skilde henne aldrig från hennes syskon, aldrig, om det skulle 

finnas någon plats där hon inte kan följa med på får inte mina andra barn gå dit heller… jag 

säger också till dem att – ni kan inte gå någonstans när er syster sitter hemma. Så jag tog alla 

mina barn överallt. Många gånger så blev jag mycket ledsen när vi kom hem från någon 

utevistelse på grund av vissa människors uttalade och stirrande. Jag blev illa berörd när jag 

uppmärksammade det… men när man bor i ett land som Sverige som är så utvecklad så måste 

man ju tänka på att vi har fått dessa barn på grund av någon komplikation och inte så som 

man säger i Eritrea att det beror på att vi har syndat. Det är ingen förälder som önskar att 

ens eget barn får funktionshinder men man måste acceptera situationen och försöka göra det 

bästa av situationen.” 
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5.4 Tankar och funderingar kring barnets framtid 
Här nedan följer frågor och svar som handlar om tankar och funderingar kring barnets 

framtid.  

 

14. Vilka tankar och funderingar har du/ni på ditt/ert barns framtid? Har du/ni 

funderat på ett eget boende för ditt barn i framtiden? 

 

Typfamilj 1: När det gäller framtiden och eget boende för Salomon, känner Sara en stor 

påfrestning. Hon menar att sonen behöver mycket stöd och hjälp för att klara sin vardag. Här 

är ett citat som belyser mammans känslor kring frågan:  

 

”Min son brukar säga att han vill, men jag vill inte, och där är problemet. Eftersom jag lever 

och pappan lever, varför ska andra ta hand om mitt barn? Jag vet att han behöver hjälp, om 

han ska flytta är det andra som ska hjälpa honom. Jag kan ta hand om min son, och han har 

det bra hemma och jag känner mig trygg, för min del i alla fall och om jag ska lämna dem 

någonstans det kommer inte att bli lika tryggt som hemma. Det kommer att hända någon gång 

i alla fall men inte nu. Den kärlek som jag ger honom, kan ingen annan ge till min son, förstår 

du? Och du skulle höra min man, han är värre än mig, han vill inte heller”. 

 

Typfamilj 2: Hanna skildrar hennes tankar och funderingar på hur hon brukar tänka kring 

Thomas och hans framtid och här nedan är ett citat som illustrerar hennes tankar: 

 

”Det har jag funderat på ända sen han föddes nästan, hur ska han bli? Men nu… kommer 

han ju att fylla 20 år och det är funderingar eh… jag tror att det är eh… eh det är sorg igen 

för att jag hade hoppas på att han skall bo själv… och kunna gå till ett arbete, till och med 

och bilda en familj för att han är en charmig person, tjejer gillar honom men han pratar för 

mycket eh… blir missförstådd… men någon gång hoppas jag att han ska träffa en förståndig 

tjej, absolut en svensk kan jag tillägga för att, för att förståelsen är helt på svenskarnas sida 

när det gäller funktionshinder. Eh… så som det ser ut nu, tror jag inte att han klarar av att ha 

ett eget boende, han kanske kommer att bo i egen lägenhet, det måste finnas personal, som 

kanske kan se till att han har låst dörren eller… och så.” 

 

Vidare frågade jag Hanna om hon menar att han skulle kunna bo på ett gruppboende och då 

svarade hon att kommunen tror att han skulle kunna bo i en egen lägenhet och detta kallas för 

träningsboende. Hemma tränar familjen Thomas att göra vardagssysslor som att handla, laga 

mat, lära sig att tvätta själv etc. Enligt mamman behöver sonen även träning när det gäller att 

komma ihåg det han skall göra dagligen och hon visar mig några papper som hon själv har 

skrivit där det står det som han bör göra dagligen. I skolan har han ett hjälpmedel som kallas 

för ”handi” och den fungerar som så att det kommer ett ”pip” ljud som påminner honom vad 

det är som händer just då. Hanna berättar att hur viktigt det är att ha en struktur för barn med 

ADHD och här är ett citat som beskriver vad hon menar med struktur: 

 

” Det har vi inte eritreaner för att vi inte är uppvuxna med struktur, plötsligt kommer det 

gäster, plötsligt ska mamma hälsa på någon, plötsligt ska hon bara gå någonstans. Det här 

med struktur är a och o för dom här barnen, själv har jag min struktur i mitt inre huvud, men 

det är ingen struktur som syns, men dessa barn behöver struktur som syns. Det var väldigt 

svårt att gå efter struktur, det är tråkigt att strukturera saker till det minsta lilla. Man måste 

kunna besvara på frågorna vad – hur – var – när och med vem – dom frågorna har dom lärt 

mig på habiliteringen, hur, var, när och med vem – dem frågorna skall vara besvarade, då 

blir dessa barn lugna.” 
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För att komma tillbaka till min huvudfråga om framtidsboende för Thomas, frågade jag 

Hanna om han någon gång har uttryck att han skulle vilja bo själv en dag och då svarade hon: 

 

”Nej, absolut inte, han vill inte alls flytta. Han brukar skoja – när vi blir äldre (skratt), när vi 

blir äldre var ska vi bo då? (skratt) Så att han har inga tankar på att han vill flytta, nej. Han 

är nog yngre än vad han är… när de gäller familjen och han… han har inte så mycket 

kännedom om pengar… och … han kan styra pengar genom Internet tjänster, men det är 

väldigt riskabelt han kan ta ut och köpa dyra saker, det här om hur dyrt det kan vara, har han 

ingen kännedom om. Så han kommer att behöva hjälp där också, kanske tills han fyller 25 

tror jag.” 

 

Typfamilj 3: Innan Elsa svarade på denna fråga drog hon ett djupt andetag och sa: 

 

”… När jag tänker på att min dotter skulle flytta hemifrån så tänker jag hur svårt det skulle 

vara för henne… jag tror att det skulle bli svårt för henne eftersom hon har en sån stor kärlek 

för familjen, jag tror att det skulle vara svårt för henne att skiljas från sin familj… Hon tänker 

mycket på mina föräldrar till exempel, dem är ju kvar i hemlandet… hon tänker på dem 

jättemycket, hon saknar dem enormt, hon har mycket kärlek för sin familj… Hon kan ju inte… 

det väl säga hon vet inte vad som är bra eller dåligt för henne, hon kan inte skilja så mycket 

på vad som är rätt eller fel… när hon inte har den förmågan tror jag inte hon kan klara av att 

bo själv – vad är det hon kan säga till personalen till exempel, nej det är jättesvårt… jag vet 

inte men jag tror inte att hon klarar av det… man vet inte vad som händer i morgon, jag lever 

idag men gör jag det imorgon? Man blir tvungen att tänka så när man har ett barn som har 

särskilda behov, hade det varit ett barn som är normalbegåvad och frisk hade man tänkt att 

man har gjort vad en förälder är skyldig att göra till en viss ålder sedan kan detta barn klara 

sig själv men har man ett barn som är funktionshindrad så måste man tänka långsiktigt… 

ibland så tänker jag att det skulle vara bra om min äldsta son kom till Sverige, han kan 

kanske ta hand om henne eller någon nära kusin… som framförallt känner till hennes behov 

och vet hur hon vill ha det… där hon kan känna sig trygg… har hon inte mig så vet jag att det 

skulle vara mycket svårt för henne…” 

 

Vidare berättar Elsa att hon tänker på framtiden mycket och framförallt hur det skall gå gör 

Sharon. Hon upplever att hennes egen hälsa har försämrats och om någonting händer henne 

har dottern ingen som kan ta hand om henne. 

 

15. Vad skulle du/ni vilja förmedla till andra förälder/föräldrar som befinner sig i 

samma situation, det vill säga föräldrar till funktionshindrade barn med ursprung 

från Eritrea/eller icke eritreaner? 

 

Typfamilj 1: Sara funderar på frågan innan hon svarade: 

 

”Att dem skall vara starka, det är inte lätt, och i alla fall att det går över, och varje år blir det 

mindre problem också, du vet i början är det jobbigt. Även dem som har grov handikappade 

barn, även dem blir det bättre för, varje år det händer någonting, och det går framåt. Kanske 

inte för alla men dem flesta. Man ska veta att det går över, även sorgen, det går över och att 

vara öppen hjälper också tycker jag”.  

 

För att föra samtalet vidare frågade jag vad hon menar med det och vem man i så fall skulle 

vända sig till, och hon svarade: 
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”Vara öppet, prata om ditt barn med andra, hum… man ska inte gömma sig, man ska inte 

skämmas att man har handikappade barn, det blir bara värre om man gör så, eftersom du har 

det redan, det blir bara så. Man ska prata med vem som helst, med människor (skratt), det 

handlar ju om människor, jo. Men mest eritreaner som jag sa tidigare, det skulle behövas, 

någon som samlar dessa föräldrar om pratar och ger information, det skulle hjälpa säkert. 

 

Typfamilj 2: På denna fråga svarade Hanna, nästan direkt innan jag hann säga hela meningen, 

så här: 

 

”Att man... att man ska vara öppen, om man är öppen… hjälper det för att andra människor 

ska förstå dem… att inte säga till dem här barnen gör inte det, inte, inte… Jag har lärt mig att 

man inte ska säga inte, och vi har lätt att säga inte men det vi ska säga till våra barn är att – 

det blir roligt om vi skulle kunna göra så… pengar är roligt att ha, spara dem, det är lätt att 

säga –slösa inte pengar, säg istället – vi sparar pengarna så att vi kan ha dem nästa gång 

istället och sådana saker… Men att vara öppet mot andra människor som undrar… 

konfrontera dem och säg –min son eller dotter har ett sådant funktionshinder… jag vill inte 

att… man vill inte att ens barn ska bli missuppfattad, för att dem här barnen ser ut som om 

dem är ouppfostrade när dem går bara och tar sönder saker framför alla andra människor. 

Men jag har varit med om svenskar som reagerar –men gud vad är det han gör? Då brukar 

jag säga att han har ADHD, och då säger dem – ja, så där är det. Men vi eritreaner tycker 

jag att… vi skall vara öppna… öppenhet och struktur som vi inte är uppvuxna med.” 

 

Typfamilj 3: När jag ställde denna fråga till Elsa tvekade hon till att svara och menade på att 

hon anser sig inte veta mer än de andra föräldrarna i samma situation. Men då sa jag att det 

finns säkert någonting som hon har erfarit som skulle vara intressant och behjälpligt till andra 

föräldrar som har funktionshindrade barn. Elsa funderade lite innan hon svarade: 

 

”Det jag skulle vilja förmedla är att vi människor upplever problem från dag till dag… som 

förälder önskar man ju att ens eget barn skall vara frisk och springa som alla andra barn… 

att få den utbildning som krävs… den här förväntningen har man ju som förälder… men när 

den här förväntningen inte kan uppfyllas kan man känna sig misslyckad som förälder… man 

känner sorg… man känner sorg som förälder… man tänker hela tiden på den dröm man alltid 

har drömt för sitt barn… man tänker – om min son eller dotter hade varit si och så gammal så 

skulle hon eller han åstadkomma si eller så. I det dagliga livet så ser man sitt barn lida för 

det hinder som finns och man ser och känner sitt barns smärta… allt detta gör att man känner 

sorg inom sig… Den syn på handikapp som jag nämnde tidigare som att vissa människor har 

så som åsikt att vi som har funktionshindrade barn har fått dessa barn på grund av våra 

synder… Eftersom jag har hört denna kommentar från olika kände jag att jag måste finna 

sanningen och det gjorde jag från Bibeln… där fick jag ett svar… det är inte Guds vilja att vi 

människor ska dö, lida eller på något sätt utsättas för smärtor utan detta är Satans vilja… 

Jag har upplevt och upplever fortfarande stöd och trygghet från Guds ord… även min dotter 

känner trygghet från Gud… alla dem frågor som hon hade så som – varför kan inte jag 

springa som alla andra barn tillexempel har hon fått svar från Gud att hon kommer att göra 

det en dag och det ger henne lust att leva vidare… det ger också mig lusten att leva vidare i 

harmoni… Så det jag skulle vilja säga till andra människor i samma situation är… även 

andra människor som inte befinner sig i denna situation är att tro på Guds ord och på så sätt 

ska dem få stöd och trygghet från honom…” 
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6. Koppling mellan empiri och teori 
För att få djupare förståelse för mitt valda ämne skall jag här nedan, med hjälp av valda 

teorier, tidigare forskning/studier och lagar och bestämmelser, göra tolkning av den empiri 

som jag har uppgett ovan. Jag skall använda mig av de tre olika teman som jag även har 

använt mig av vid sammanställning av resultaten ovan. 

 

 

6.1 Analys - familjen, funktionshinder, tankar och funderingar 
 De tankar och funderingar som Sara (Typfamilj 1) beskriver kring Salomons funktionshinder 

skulle jag vilja relatera till Cullberg (2003), Burke (2004) och Fyhrs (2002) resonemang 

gällande den känslomässiga bearbetningen som sker hos nyblivna föräldrar till 

funktionshindrade barn. Denna mamma hade uppenbarligen inte väntat sig att få ett barn med 

funktionshinder och i enighet med Fyhr upplevde Sara en svår förlust som satt i gång en 

sorgeprocess.  
 

Hanna (Typfamilj 2) och Elsa (Typfamilj 3) beskriver hur respektive barns funktionshinder 

har påverkat familjens tillvaro. Tideman (2000b), tar just upp omställningen i tillvaron för 

föräldrar till funktionshindrade barn. Vare sig barnet har fysiskt eller mentalt funktionshinder 

blir det ett ökat arbete för dessa föräldrar. Här betonas även samhälliga insatsernas betydelse. 

För Elsas (Typfamilj 3) del, har det varit svårt för att familjen inte har haft samhälligt stöd 

under de första fyra åren då dem inte hade uppehållstillstånd.  

 

Den reaktionen som Sara (Typfamilj 1) skildrar, det väl säga när hon och hennes make fick 

reda på att sonen Thomas föddes med Down syndrom, vill jag relatera till Tidemans (2000b), 

Lagerheim, (1992) och Åkerström (2004) olika faser av kris vid upptäckten av eller 

information om att det nyfödda barnet har funktionshinder. Enligt min tolkning befinner 

mamman sig i chockfasen och hon känner sig handlingsförlamad.   

 

Omgivningens reaktioner som Sara (Typfamilj 1) beskriver kan kopplas till stigma som 

Goffman (1972) skildrar i sin bok. I vårt samhälle utgår man oftast från det vanliga eller 

”normala”, när man bedömer utseende och även beteende. När någon inte överensstämmer 

med normen blir denne lätt betraktad som ”avvikande”. I enighet med Saras berättelse var 

vännerna och bekanta väl medveten om barnets funktionshinder, men eftersom barnet 

”avviker” från det som anses vara ”normalt”, avstår de från att kommentera. Därmed är min 

tolkning, i enighet med Goffmans resonemang att barnet, det väl säga Salomon, blir 

stigmatiserad. En annan tolkning gällande omgivningens reaktioner är det som nämns i 

Tideman (2000b) om mötessituationer mellan föräldrar till funktionshindrade barn och 

omgivningen. Familjens (syftar på Saras familj) vänner och bekanta har med hänsyn till 

föräldrarna inte nämnt eller bett att få titta på det nyfödda barnet. Dessa människor vet helt 

enkelt inte hur de skall förhålla sig till situationen. 

  

Mammorna i Typfamilj 2 och 3 var inte medvetna om sina barns funktionshinder förrän 

senare och enligt min tolkning upplevde både den kris som tas upp i Tideman (2000b) som 

beskrivs ovan. I enighet med Hannas (Typfamilj 2) beskrivning, kom reaktionsfasen ganska 

snart efter chockfasen, det väl säga Hanna började ifrågasätta läkarens kunskap och ville göra 

allt för att sonen skulle bli ”frisk”.  

 

När det gäller Elsa (Typfamilj 3) övergick inte chockfasen till någon av de faser som nämns i 

Tideman (2000b), utan denna mamma hade svårt att acceptera dotterns funktionshinder under 

en längre period.   
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Elsa (Typfamilj 3) upplever att hon inte har tid att gå ut och träffa människor och anledningen 

till det är att dottern kräver mycket tid och omsorg och detta kan relateras till det Olsson 

(2004) återger. Hon berättar också att hon prioriterar dotterns behov framför de andra barnen, 

i enighet med Burke (2004).  

 

En likhet som jag finner i mina informanters berättelse är religionens betydelse i deras vardag. 

Enligt Elsas (Typfamilj 3) skildring av religionens betydelse i sin vardag finner jag en 

tolkning av att hon är troende. Sara (Typfamilj 1) berättar att hon läste bibeln som barn och att 

hon började läsa bibeln igen i samband med Salomons födelse. Hanna (Typfamilj 2) beskriver 

den religiösa kraften kommer egentligen från hennes mamma, men att det har givit henne 

kraft. Enligt min tolkning är betydelsen av religionen i Saras och Hannas vardag mer relaterad 

till sina barns funktionshinder. Därmed är min tolkning av religionens betydelse i Sara och 

Hanns fall, deras eget sätt att bearbeta sorg i enighet med Fyhr (2002).  

 

6.2 Analys - Lagar och samhällsinsatser som tillämpas i kommuner 
Saras (Typfamilj 1) och Hannas (Typfamilj 2) erfarenhet av den samhälliga insatsen bedöms 

vara goda, i enighet med de studier som Olsson (2004) återger. Sara uppger att sonen inte 

skulle ha haft samma förutsättningar att utvecklats om de hade bott i ett annat land, och inte 

heller i hemlandet Eritrea. Detta skulle jag vilja dra parallellt med den miljörelativa modellen 

som förespråkar för anpassning av miljön till individen. Här vill jag betonas LSS:s (1993: 

387) och LASS:s (1993: 389) betydelse för den enskilda individen (se lagar och 

bestämmelser). Sara resonemang kring sonens positiva utveckling kan relateras till de studier 

som Olsson (2004) återger, där en del föräldrar ser det positiva i sitt barns utveckling.  

 

Elsas (Typfamilj 3) erfarenhet av den samhälliga insatsen skiljer sig markant från mina andra 

två informanter. Hon beskriver hur svår kontakten med de samhälliga organen är och detta 

förekommer i flera delar av resultatet. Olsson (2004) skriver att studier har visat att många 

föräldrar känner en besvikelse över att de måste ta reda på all information själva och att de 

måste kämpa för att få insatser. Tideman (2000b) anger att forskare har visat att kvantiteten 

såväl kvaliteten i det stöd som samhället ger och de resurser som erbjuds, har stor betydelse 

för familjens förmåga att klara sin situation och läsa de problem som uppstår på grund av det 

funktionshindrade barnet. Elsa säger att hennes hälsa har försämrats med åren och hon 

upplever att hon inte får den stöd och hjälp som hon behöver. Enligt min tolkning beror Elsas 

missnöje på det bristfälliga bemötandet som beskrivs i Udde (2004) och SOU (1998: 139). 

Tideman (2000b) skriver att studier har visar att belastningen av ett funktionshindrat barn kan 

leda till att föräldrarnas hälsa påverkas negativt, men får de tillräckligt med stöd så kan det 

förhindras. Tideman nämner också studier som visar att föräldrar/familjer med svaga 

socioekonomiska förhållanden har störst risk för utbrändhet och ohälsa.  

Elsa anser inte att språket är det största problemet, utan det är oviljan att hjälpa dottern från 

läkarnas sida. När jag kopplar Elsas resonemang kring detta finner jag, enligt Özmen (2005), 

att olika begrepps betydelse i svenska språket kan vara ett hinder för kommunikationen. 

Özmen beskriver kontrasten mellan den svenska samhälliga hjälpen och den hjälp som 

familjerna till funktionshindrade barn är vana vid i hemlandet. Elsa säger själv att språket inte 

har någon betydelse, men när jag kopplat till det som Özmen återger om olika begrepps 

betydelse i svenska språket, finner jag att språket i sig kan vara ett hinder för 

kommunikationen. Özmen ställer den svenska samhälliga hjälpen gentemot den hjälp som 

familjerna till funktionshindrade barn är vana vid i hemlandet. Özmen menar att den kontakt 

med de samhälliga instanserna som familjen får anpassa sig till skiljer sig markant från det de 

är vana vid i deras hemländer. Elsa har ingen erfarenhet av den hjälp som ges av samhället i 
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hemlandet och det i sig anser jag kan vara problematiskt att socialiseras till, om man dessutom 

har svårighet med svenska språket.  

Elsas dotterns funktionshinder kräver rehabilitering, träning och framförallt välanpassade 

tekniska hjälpmedel (se begreppsförklaring). Hennes frustration över att dottern inte får 

anpassad vård och omsorg kan relateras till SOU (1998: 139), där funktionshindrade känner 

samma maktlöshet över sin situation. En tolkning jag har av Elsas berättelse är det medicinska 

synsättet när hon säger att dotters funktionshinder skulle kunna åtgärdas eller mildras om hon 

hade fått rätt läkarvård.       

 

Hanna (Typfamilj 2) uppger att, förr när sonen var yngre, hade människor inte insikt för vad 

Thomas funktionshinder kunde innebära för familjen. Hon gör en jämförelse mellan ”synligt” 

och ”osynligt” funktionshinder och menar att omgivningen inte har förståelse för sonens 

”osynliga” funktionshinder. Här ser jag WHO:s definition på handikapp och dess betydelse. 

Enligt WHO relateras skadan till organnivå, funktionsnedsättningen till individnivå och 

handikapp till en nivå där individens förmåga att motsvara de krav som omgivningen ställer. 

Med detta menar jag att det är viktigt att se ”helheten” för att förstå hur en 

funktionsnedsättning kan innebära och påverka föräldrars liv. 

 

Alla tre mammor uppger att det finns behov av en förening för föräldrar med 

funktionshindrade barn med ursprung från Eritrea. Eftersom dessa föräldrar delar samma 

kultur och språk tolkar jag, i enighet med mödrarnas resonemang och Özmen (2005) att 

behovet att stärka den egna identiteten finns. Hanna uppger att det behövs föreningar för att 

upplysa andra föräldrar som inte har funktionshindrade barn i den egna minoritetsgruppen, om 

attityden mot funktionshindrade. Hon nämner också att många föräldrar som har 

funktionshindrade barn från hemlandet försöker att leva så normalt liv som möjligt.  

 

Hanna och Elsa berättar om sina erfarenheter av hur man ser på funktionshinder i Eritrea. Den 

attityd som Hanna beskriver är att människor ser på funktionshinder som skam och Elsa 

berättar hur folk kunde titta konstigt på hennes dotter. Enligt min tolkning är omgivningens 

attityder som beskrivs av Hanna och Elsa är den stigmatisering som sker enligt Goffman 

(1972).   

 

6. 3 Analys - Tankar och funderingar kring barnets framtid 
När det gäller tankar och funderingar kring barnets framtid, finner jag en likhet mellan mina 

informanters tankegång. Alla tre mödrar resonerar kring den emotionella och praktiska 

omställningen som skulle innebära för respektive barn om de flyttar till eget boende. 

Mödrarnas känslor kan kopplas till de fem perioder under ett barns uppväxt som är mer eller 

mindre kritiska för föräldrar (Roll-Pettersson, 1992). Utifrån mödrarnas berättelse tolkar jag 

att tankar och funderingar kring barnens framtid är något som upplevs påfrestande. Den 

samhälliga insatsen känns inte tillräckligt för att barnen skulle kunna klara av det vardagliga 

livet på egen hand. Hanna (Typfamilj 2) funderar kring det praktiska stödet som Thomas 

skulle behöva och hon upplever att det skulle vara svårt för honom. I Hannas resonemang kan 

jag se ännu ett inslag på det miljörelativa synsättet betydelse i en individs vardag. Medan Elsa 

(Typfamilj 3) och Sara (Typfamilj 2) betonar det emotionella stödet som deras respektive barn 

är i behov av, som enligt mammorna inte kan tillgodoses av andra människor. 

Något som Sara och Hanna skulle vilja förmedla andra föräldrar i samma situation är att 

viktigt är att vara öppen om sitt barns funktionshinder. Sara säger att det är svårt i början men 

att sorgen går över med tiden. Hanna anser också att det är viktigt att vara öppen för barnets 

skull, så att andra människor inte missuppfattar deras beteende till exempel. 
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Det Elsa skulle vilja förmedla andra föräldrar i samma situation är att söka stöd från Gud. 

Föräldrar som har funktionshindrade barn kan känna sorg (Fyhr, 2002) över att inte ha ”friskt” 

barn och den sorgen kan man känna under olika perioder i barnets uppväxt (Roll-Petterson, 

1992). Hon nämner också dem attityder och den syn som vissa människor har om 

funktionshinder inte stämmer med verkligheten.    
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7. Slutsats 
De frågeställningar jag har arbetat med i denna uppsats är följande: hur är det att leva med ett 

funktionshindrat barn i ett land som Sverige? Hur ser man på funktionshinder? Hur fungerar 

samhällsinsatserna för de familjer som är berättigade till sådana? Hur ser man på sitt 

funktionshindrades barns framtid? 

 

För att få djupare förståelse för mitt valda ämne har jag gjort en koppling mellan den 

empiriska delen av min studie och de valda teorierna samt tidigare forskning. Här nedan skall 

jag använda mig av de ovanstående frågeställningarna för att redogöra för de slutsatser som 

jag har kommit fram till. 

 

Studien visar på vissa likheter och skillnader i familjernas upplevelser kring att ha ett barn 

med funktionshinder i Sverige. En likhet jag har funnit är att två av de tre intervjuade 

mammorna anser att de får det stöd och den hjälp de anser sig behöva av samhället. Dessa 

mammor upplever inte kontakten med de samhälleliga instanserna som ansträngande eller 

komplicerade. Informanter har för övrigt den likheten att de har bott i Sverige nästan lika 

länge, 28 respektive 29 år. Den tredje informanten som inte är lika tillfreds med samhällets 

insatser har bott i Sverige i 5 år. Hon upplever sin situation som svår och att hon har fått 

kämpa för att hennes funktionshindrade dotter skall få det stöd och den hjälp hon får idag. 

Som tidigare studier visat anser jag att såväl kvantiteten som kvaliteten hos de resurser som 

samhället erbjuder har stor betydelse för familjens förmåga att klara sin situation. Språk 

förståelsen har en stor inverkan i sammanhanget.   

 

Två av mina tre informanter (de som bott i Sverige förhållandevis länge) ger uttryck för det 

miljörelativa synsättet på funktionshinder, där respektive barns utveckling beror på den miljön 

de lever i. Den tredje informanten ger däremot uttryck för det medicinska synsättet på 

funktionshinder, i vilket barnets funktionshinder skulle kunna mildras eller åtgärdas med rätt 

läkarvård.   

 

De likheter som jag har funnit är att alla mina informanter, på ett eller annat sätt, upplevt sorg 

i samband med beskedet om deras barns funktionshinder. Informantrena uppger i sina 

berättelser om religionens betydelse i vardagen och att de har funnit stöd och tröst i sin tro till 

Gud. Andra likheter som framkommit i deras berättelser är att de har svårt att föreställa sig att 

deras barn skall kunna flytta till ett eget boende i framtiden. Enligt min tolkning har dessa 

mammor svårt att ”släppa taget” om sina barn, vilket hindrar barnen från den naturliga 

frigörelsen. Dessa mammor uppger att det samhälliga stödet inte skulle vara tillräckligt för att 

barnen skulle klara sig i vuxenlivet. I mammornas berättelse har jag också funnit likheter när 

det gäller syn och attityd som finns mot funktionshinder, både i hemlandet Eritrea och här i 

Sverige. De berättar om att många ser funktionshinder som skam och att man inte talar öppet 

om funktionshinder. Vidare anser informanterna att det finns behov av förening för föräldrar 

med funktionshindrade barn med ursprung från Eritrea. Föreningen skulle upplysa dessa 

föräldrar om hur det är att leva med funktionshindrad barn. Det skulle även vara bra för andra 

föräldrar som inte har funktionshindrade barn att förstå hur det är att leva med barn som har 

funktionshinder. Som tidigare studier har visat har mina informanter behov att stärka den egna 

identiteten men framförallt anser jag att det är viktigt att sprida kunskap om och hur det är att 

leva med ett barn med funktionshinder.  

 

Min studie visar att det finns behov av ett antal framtida studier för att öka förståelsen för 

funktionshinder och etnicitet i kombination, det väl säga dubbelutsatthet som innebär att ha 

annan etnisk bakgrund och funktionsnedsättning.   
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Information till Dig/Er som medverkar i denna studie  Bilaga 1 

 
Varför gör jag denna studie? 

Det finns två syften för min studie. Det första syftet är att öka kunskapen om och förståelsen 

för funktionshinder och etnicitet i kombination, och det andra syftet är för att föräldrar till 

funktionshindrade barn med ursprung från Eritrea skall komma till tals.  

Med hjälp av min studies empiriska del, hoppas jag få svar på hur den valda målgruppen 

upplever sin situation i Sverige. 

 

Etiska övervägande – vad innebär det? 

När jag som uppsatsskrivande student intervjuar, har en skyldighet att följa etiska regler som 

finns inom ramen för min studie. Jag skall kort beskriva vad dessa regler är och vad dem 

innebär. 

När det gäller forskning, där information hämtas från människor som i denna studie, finns det 

krav på individskydd. Detta innebär att jag måste ha informantsamtycke som innebär att jag 

informerar undersökningens generella syfte, hur undersökningen är upplagd i stort och om 

vilka risker och fördelar som kan vara anslutna med medverkan i studien. Som informant har 

du/ni rätt att när som helst välja att avbryta ditt/ert deltagande i studien. Du/ni har också rätt 

att under intervjun avböja att svara på frågor som du/ni känner att du/ni inte vill eller kan 

svara på. 

Fördelarna med denna studie är att vi (eritreaner eller icke eritreaner) behöver få ökad 

kunskap och förståelse kring hur det är att vara förälder till ett funktionshindrat barn.  

Individskydd innebär också att det skall finnas konfidentalitet från min sida, och det är att all 

privat data som identifierar dig/er som informanter inte redovisas. Jag som uppsatsskrivare 

skall dessutom tänka på konsekvenser som den möjliga skadan för dig/er som 

undersökningspersoner och även förväntade fördelarna med att delta i undersökningen.  

 

Varför använder jag bandspelare? 

Orsaken till varför jag använder mig av bandspelare är för att efter detta intervjusamtal skall 

jag skriva ner ord för ord vad du/ni har svarat på mina frågor. Sedan skall jag sammanfatta 

din/er berättelse för att göra en tolkning och analys, och i och med det avidentifierar jag all 

material innan jag för in det i min slutliga uppsats. 

För övrigt vill jag också informera att jag ibland kan ställa några självklara frågor, och det 

kommer jag förmodligen att göra för att se om jag har uppfattat dig/er korrekt.   

 

Mitt intresse för ämnet funktionshinder 

Det som väckte mitt intresse för ämnet funktionshinder och etnicitet i kombination är för jag 

själv ursprungligen kommer från Eritrea och har ett funktionshinder, postpolio. Polio är en 

virussjukdom som drabbar nervvävnaden i hjärnan och ryggmärgen och som en följd förlamas 

och förtvinar de muskler som styrs av de angripna nerverna. Jag hade inte tänkt fördjupa mig i 

mitt eget funktionshinder, men jag vill nämna det till dig/er för att det är en relevant 

information med tanke på mitt val av ämne. 

 

Slutligen vill jag tacka dig/er som har medverkat i denna studie och det är din/er berättelse 

som gör min studie möjlig! 

 

Med vänliga hälsningar 

Lidia Habtu Riesom 

Hem nr. xx-xxx xx xx 

Mobil xxxx xx xxxx  
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Intervjuguide                                                                            Bilaga 2  

 

Inledningsvis kommer några frågor om familjen, funktionshinder, funderingar och tankar. 

 

1. Presentation av familj, hur länge de har varit bosatta i Sverige, om barnet är född i 

Sverige.  

   

2. Vad har ditt barn för funktionshinder och hur påverkar funktionshindret din/er vardag 

som förälder/föräldrar? Vilka tankar och funderingar har du/ni på funktionshinder? 

 

 

3. Vilka tankar och funderingar fick du/ni när du/ni fick kännedom om ditt/ert barns 

funktionshinder? 

 

 

4. Blev du/ni erbjudna någon form av råd och stöd redan från första början? 

 

 

5. Träffar ni andra familjer som har funktionshindrade barn? 

 

  

6. Har religionen någon betydelse i din/er vardag? 

 

 

Här följer några frågor om lagar och samhällsinsatser som tillämpas i kommuner. 

 

7. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag med 

målsättningen att göra det möjligt för människor med funktionshinder att leva ett så 

normalt liv som möjligt. Känner du/ni till LSS och i så fall hur kom du/ni kontakt med 

lagen? 

 

 

8. Om ditt/ert barn har någon form av insats/insatser enligt LSS – hur tycker du/ni att det 

fungerar? 

 

 

9. Vad är det som fungerar bra/mindre bra med den insatsen/insatserna ditt/ert barn får? 

 

 

10. Hur ser nätverket ut kring ditt/ert barn (habilitering, sjukvård, biståndshandläggare)? 

 

 

11. Kan du/ni förmedla allt du/ni vill om ditt/ert barn inom nätverket? Upplever du/ni att 

svensk språket är ett hinder när det gäller kommunikationen med olika aktörer inom 

nätverket? 

 

 

12. Är du/ni med i någon förening för funktionshindrade barn och i så fall vilken/vilket, 

och hur tycker du/ni att det fungerar? 
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13. Tror du/ni att det skulle finnas behov av någon form av förening för föräldrar med 

funktionshindrade barn med ursprung från Eritrea? 

 

 

Här följer några frågor om hur du/ni ser på ditt/ert barns framtid. 

 

14. Vilka tankar och funderingar har du/ni på ditt/ert barns framtid? Har du/ni funderat på 

ett eget boende för ditt barn i framtiden? 

 

15. Vad skulle du/ni vilja förmedla till andra förälder/föräldrar som befinner sig i samma 

situation, det vill säga föräldrar till funktionshindrade barn med ursprung från 

Eritrea/eller icke eritreaner? 

 

 

 

 
 

        


