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AUTOREFERAT Den 13 januari 2006 
försvarade Britt-Marie Lindblad sin av-
handling »Att vara förälder till barn med 
funktionsnedsättning – erfarenheter av 
stöd och av att vara professionell stödjare« 
vid institutionen för omvårdnadsforskning 
vid Umeå universitet. Fakultetsopponent 
var professor Venke Sørlie, Center for 
practical knowledge, Bodö university 
college. Huvudhandledare har varit pro-
fessor Per-Olov Sandman och bihand-
ledare docent Birgit Holritz Rasmussen.

För barn med funktionsnedsättning anses nu-
mera föräldrarna vara de naturliga vårdarna och 
hemmet den bästa uppväxtmiljön. Forskningen 
har till övervägande del gett en bild av föräldra-
skapet som en livslång förbjuden sorg, tragedi 
och en börda och föräldraperspektivet har varit 
ytterst sällsynt. Föräldrar har i allmänhet huvud-
ansvaret både för den grundläggande omvårdnad 
som alla barn behöver och för den vård som ett 
barns funktionsnedsättning kräver.

Barn med funktionsnedsättning och deras för-
äldrar är ofta i behov av hjälp från professionell 
personal inom många olika verksamheter både 
inom sluten och öppen vård.

I lagar, författningar och allmänna råd anges 
rättigheter och olika former av stöd som syftar 
till att underlätta för föräldrarna att vårda barnet 
och möjliggöra en optimal utveckling för barnet. 
I rapporter och utvärderingar samt till viss del 
i vetenskapliga studier framgår det att det finns 
brister i föräldrarnas tillfredsställelse både med 
det bemötande de får och med de professionella 
stödinsatserna. 

SYFTE
Avhandlingens huvudsyfte är att fördjupa förstå-
elsen för hur det är att vara förälder till barn som 
har funktionsnedsättning, av föräldrars erfaren-
heter av professionellt och informellt stöd samt 
hur det är att vara professionell stödjare. 

Professionellt stöd
stärker föräldrar

METOD
Datainsamlingen skedde i form av berättande in-
tervjuer med 39 föräldrar (23 mödrar och 16 fä-
der) och nio professionella (7 kvinnor, 2 män) från 
olika verksamheter. Barnens ålder var mellan ett 
och ett halvt och 16 år. Inget barns hälsotillstånd 
var livshotande och ingen funktionsnedsättning 
var nyupptäckt när intervjuerna gjordes. Sjutton 
barn hade omfattande grov- och finmotoriska 
funktionsnedsättningar kombinerat med språk-
svårigheter; av dessa 17 var 15 barn också utveck-
lingsförsenade. Fyra barn hade utvecklingsförse-
ning samt finmotoriska funktionsnedsättningar 
och ett barn hade enbart utvecklingsförsening.

Orsakerna till barnens funktionsnedsättning 
var medfödda sjukdomar, kromosomrubbningar 
och komplikationer i samband med födelsen. För 
några av barnen har orsaken inte gått att faststäl-
la. Till studien om erfarenheter av att vara pro-
fessionell stödjare (studie III) gjordes urvalet av 
föräldrarna som deltog i studie II. Kriteriet var 
att föräldrarna skulle ha upplevt dem som goda 
stödjare. Resultatet utgörs av analys av intervju-
erna som gjorts med hjälp av en fenomenologisk 
hermeneutisk metod. Den har som syfte att tolka 
och beskriva innebörder i människors erfarenhe-
ter av de fenomen som studeras. 

Delstudie I
I delstudie I var syftet att belysa innebörden i för-
äldrars erfarenheter av att ha ett barn med funk-
tionsnedsättning.

Risken för att förlora barnet i samband med 
upptäckten av barnets funktionsnedsättning var 
en omtumlande livshändelse som ledde till en ny 
medvetenhet om viktiga värden i livet och till en 
omvärdering av föräldraskapet.

Föräldrarna känner tacksamhet över att ha fått 
behålla sitt barn och de beskriver barnet som en 
unik personlighet med ett inneboende värde. I 
föräldrarnas strävan efter att skapa ett gott liv för 
barnet ingår att konfrontera den oro, osäkerhet 
och rädsla som finns både i nuet och inför framti-
den när det gäller barnets funktionsnedsättning 
och vård. Egna behov och syskons behov anpas-
sas efter de behov som barnet med funktionsned-
sättning har.
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Att tvingas konfrontera andra personers syn på 
barnet som mindre värt än ett friskt barn beskrivs 
som betungande, medan utomstående som visar 
att de uppskattar och värderar barnets innebo-
ende värde ger föräldrarna styrka i deras strävan 
att möjliggöra ett gott liv för barnet. 

Delstudie II
I studie II var syftet att belysa föräldrarnas erfa-
renheter av att få stöd av professionella. Föräld-
rarnas berättelser innehöll en hel del erfarenhe-
ter av att ha fått stöd men erfarenheterna av brist 
på stöd var betydligt fler.

När föräldrarna upplever att de professionella 
ser dem och barnet som värdefulla personer kän-
ner de tillit till de professionella. Att känna sig er-
känd som barnets vårdare bygger på erfarenheter 
av att bli tagen på allvar när det gäller ens kun-
skaper och iakttagelser om barnet. Att få hjälp att 
se barnets potential genom handfasta konkreta 
råd när det gäller barnets utveckling och träning 
beskrivs som ett mycket värdefullt professionellt 
stöd som gav hopp inför barnets framtid.

När barnets unika behov uppmärksammas och 
de professionella engagerar sig för att hjälpa bar-
net upplever föräldrarna att barnet ses som vär-
defullt. Erfarenheter av att bli ignorerad som vår-
dare, brist på uppmärksamhet och engagemang
för barnets unika behov och för barnet som per-
son lägger grunden för misstro mot de professio-
nella. Det ger upphov till en kamp som går ut på 
att skydda barnet och sig själva mot kränkande 
bemötande. Föräldrarna upplever att de måste 
kämpa för att få det stöd som de anser att de
behöver och har rätt till. Att som förälder till ett 
barn med funktionsnedsättning få professionellt 
stöd i föräldraskapet ger styrka och kraft medan 
brist på stöd kan bli förödande för hela familjens 
välbefinnande.

Delstudie III
I studie III var syftet att belysa erfarenheten av 
att vara professionell stödjare till föräldrar som 
har barn med funktionsnedsättning. Vikten av att 
ha en personlig filosofi som är integrerad i sät-
tet att vara och handla som stödjare återfanns i 
samtliga berättelser och handlade bland annat 
om att bemöta barn och föräldrar som man själv 
vill bli bemött. Trygghet i hoppet om att det alltid 
går att göra något för att hjälpa, genom att söka 
unika lösningar i den aktuella situationen, tillit 
till föräldrar som partners samt att kunna låta 
föräldrarna uppnå kompetens och trygghet i vår-
den av sina barn är andra viktiga efarenheter.

Ödmjukhet för föräldrarnas kunskap och erfa-
renheter ses som en del i den professionella upp-
giften. Utan ett samarbete med föräldrarna går 
det inte att göra en bra insats vare sig för barn 
eller föräldrar. Lyhördhet för föräldrars känslor 
och sårbarhet, inte minst i samband med att svå-

ra besked ges eller när barnets hälsa försämras, 
beskrivs som ytterligare ett sätt att få föräldrars 
tillit. När det går bra för familjen upplever även 
de professionella glädje och tillfredsställelse. När 
det inte fungerar uppstår känslor av otillräcklig-
het och besvikelse, men då finns det alltid andra 
lösningar att pröva.

Delstudie IV
Syftet i delstudie IV var att belysa erfarenheten av 
att som förälder till barn med funktionsnedsätt-
ning få informellt stöd.

Att barnet har en naturlig plats i relationer 
med personer utanför den närmaste familjen 
beskrivs som ett viktigt informellt stöd. Far- och 
morföräldrars samt syskons engagemang i bar-
net anser föräldrarna har stärkt banden mellan 
generationerna.

Barnets relationer till grannar och till kam-
rater i skolan och på fritiden gör det möjligt för 
barnet att ha en bra barndom. Att öppet och är-
ligt kunna dela sina erfarenheter av oro, bekym-
mer och andra betungande känslor med andra, 
liksom att kunna ha roligt tillsammans, beskrivs 
som en viktig del av det informella stödet.

Att få ett barn med funktionsnedsättning be-
skrivs som ett prov på vänskap och trofasthet 
när något allvarligt händer. Denna vänskap och 
trofasthet går dock inte att kräva. Det informella 
stödet underlättar det dagliga livet genom att 
man som förälder kan få hjälp med praktiska sa-
ker. Det möjliggör att leva ett någorlunda spon-
tant dagligt liv, medan det professionella stödet 
måste planeras långt i förväg.

»Att som förälder till ett barn
med funktionsnedsättning få
professionellt stöd i föräldrarollen 
ger styrka och kraft.«
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Föräldrarna hade även erfarenheter av brist 
på informellt stöd. I sådana situationer blir inte 
bara barnet med funktionsnedsättning ensamt 
och isolerat utan hela familjen tycker sig leva i ett 
utanförskap på grund av omgivningens negativa 
attityder och avståndstagande.

KONKLUSION
Resultaten visar att föräldrar strävar efter att ge 
sitt barn med funktionsnedsättning ett så gott liv 
som möjligt. För att kunna göra det behöver de 
både professionellt och informellt stöd.

Stödet sätts i relation till andra människor där 
synen på människan och hennes värde är cen-
tralt. Hur det tar sig uttryck i förhållningssätt och 
handlingar är av avgörande betydelse för föräld-
rarnas erfarenheter av stöd eller brist på stöd.

Föräldrarna beskriver att erfarenheter av and-
ras nedvärdering av barnet och bristen på profes-
sionellt och informellt stöd är betungande. Dess-
utom beskrivs en tids- och energikrävande kamp 
mot de professionella. I studierna finns inget som 
tyder på att det är barnets funktionsnedsättning i 
sig som är det svåra för föräldrarna.

DELARBETEN
I. Lindblad B-M, Norberg A. 
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Submitted.

II. Lindblad B-M, Rasmussen B, 
Sandman PO. Being invigo-
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rents’ experiences of being 
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child. J Pediatr Nurs 2005;
20 (4): 288–97.

III. Lindblad B-M, Rasmussen B, 
Sandman PO. Being in tune 
with oneself, children and 
parents: Meanings of being a 
supporter to families who 
have children with disabili-
ties as narrated by parent-
selected professionals.
J Pediatr Nurs 2005; 20
(3): 214–23.

IV: Lindblad B-M, Rasmussen B, 
Sandman PO. A life
enriching togetherness: 
Meanings of informal sup-
port when being a parent
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Britt-Marie Lindblad försvarade sin doktorsav-
handling »Att vara förälder till barn med funk-
tionsnedsättning, erfarenheter av stöd och av att 
vara professionell stödjare« på ett utmärkt sätt. 
Hennes väldesignade och utmärkt strukturerade 
studier fokuserade på innebörden av stöd, att 
vara förälder till barn med funktionshinder och 
att vara professionell stödperson.

Det gavs en bild av föräldraskap med livslång 
och förbjuden sorg, tragedi och börda. Avhand-
lingen visar många värdefulla resultat som ex-
empelvis att medvetandet om vad som är viktigt 
i livet är mycket tydligare för föräldrar till barn 
med funktionshinder. De berättar om känslan att 
vara tacksamma för vad livet erbjuder, att barnet 
är värdefullt och om en strävan att göra det bäs-
ta för barnet. Föräldrarna är likväl bekymrade, 
osäkra och rädda inför omsorgen och framtiden. 
En annan av föräldrarnas erfarenhet är andras 
nedvärdering av barnet som om det skulle vara 
mindre värdefullt. 

Resultaten visar att föräldrarna blir stärkta i 
sitt föräldraskap när de får stöd och uppmuntran 
av professionell personal. Genom att bli bekräf-
tade känner de att de och barnet är värdefulla. 
Resultaten visar emellertid att föräldrarna har 
mer negativ än positiv erfarenhet av professio-
nell personal och måste föra en kamp mot dem. 

Hoppet tas från föräldrarna när professionell 
personal enbart fokuserar på vad barnet inte kan 
och att barnet inte är välfungerande. Kampen för 
dem och barnet är att bli accepterade, uppskat-
tade, sedda och vara till nytta. Det är en kamp 
att skydda barnets och sin egen värdighet och 
att kräva det stöd som behövs för dem själva och 
barnet. I sin ytterlighet är det en kamp för livet.

I en av delstudierna valde nio föräldrar ut pro-
fessionell personal som de ansåg vara bra och 
professionella stödjare. Dessa var i samklang 
med familjen, fanns till för föräldrar och barn. 
Det handlar om att lyssna, att ha mod, att vara 
äkta och vara fri från exempelvis byråkrati, pre-
stige och institutionella normer. Vidare beskrivs 
informellt stöd som något som berikar föräld-
rarnas och barnets liv. I denna livsbejakande ge-
menskap med andra får barnet en naturlig plats i 
samhället och i relation till andra. 

Lindblads unika och värdefulla doktorsav-
handling har fått stor uppmärksamhet såväl 
under som långt efter disputationen. Många in-
stitutioner, forskargrupper, habiliteringscenter, 
sjukhus och inte minst föräldraföreningar har 
efterfrågat resultaten. Även i Norge har avhand-
lingen varit i fokus för undervisning och hand-
ledning av såväl studenter som doktorander vid 
universitet och högskolor. Det stora intresset kan 
bero på att Lindblad har använt datainsamlings-
metoder och analysmetoder som får fram inne-
börden av olika erfarenheter. Lindblad får fram 
resultat som människor känner igen sig i. Det är 
ett resultat om människors livsvärde. ■
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