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Dokumentation från konferensen 

Den osynliga handen –om en bortglömd anhöriggrupp 

19 november 2014 

 

Erkänn det ansvar föräldrar till vuxna barn har! Den tanken var utgångspunkt för en heldag på 

Göteborgs Stadsmuseum nyligen om vad som kallas en bortglömd anhöriggrupp; åldrande föräldrar 

till söner och döttrar med funktionsnedsättning.  

”Den osynliga handen” var temat för konferensen som ordnats av Bräcke diakoni. Inbjudna var 

personal på gruppboenden, assistansgivare, assistenter, LSS handläggare, politiker, 

anhörigkonsulenter och föräldrar. Fullpackad sal, folk på väntelista som inte fick plats, ett stort 

intresse för denna ännu inte identifierade anhörigomsorg. 

Ett utökat föräldraskap långt utöver vad familjer med normalstörda barn som växer upp känner till. 

Det är vad dessa föräldrar får erfara utan att deras insatser finns reglerade eller erkända. 

Osynligt föräldraskap 

En av föreläsarna, Anna Whitaker, handikappforskare på Ersta Sköndal, sa: 

-Äldreomsorgen har fått mycket uppmärksamhet kring anhörigskap. Då talas det nästan bara om 

fruar och män som sköter om sina sjuka partner. Jag har nog varit på 800 föreläsningar om det. Men 

den här gruppen, äldre föräldrar till vuxna och åldrande barn med funktionsnedsättning, är osynlig. 

Bara en handfull föreläsningar i ämnet har jag varit på sedan 2008. 

Hon ställde frågan vad det är att vara anhörig till någon som åldras med funktionsnedsättning. I 

Sverige kan vi se tillbaka på ett halvt sekel av en dynamisk utveckling på funktionshinderområdet. 

Det har inneburit bättre levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning, individerna kunde 

börja leva ett liv liknande andras. 

När Anna med flera i sin forskning inom projektet Funktionshinder, livslopp och åldrande granskade 

hur äldre anhöriga påverkats av utvecklingen fann de att 

 Anhörigomsorg för vuxna barn med funktionsnedsättning (under 65 år) var osynliggjord. 

 Anhörigomsorg och funktionshinder var oförenliga begrepp. 

-Det skavde, sa Anna Whitaker, när vi pratade om anhörigas roll i förhållande till vuxna med 

funktionshinder. När familjerna omnämns är det i förhållande till det lilla barnet. Med vuxna är det 

som om banden är avklippta. Det är oförenliga begrepp, föräldrar och barn, när det gäller vuxna och 

anhörigstöd. 

-Men jag tror inte det går att utveckla anhörigstöd för åldrande föräldrar med äldre barn förrän 

behovet erkänns. 
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Underförstått är att ett sådant stöd behövs. Hon reflekterade över vad föräldraskapet innebär över 

tid i historisk kontext. Hur har det sett ut och ser det ut i dag? 

Att åldras och leva med funktionsnedsättning formar livsloppet i hela familjen, slog hon fast. Alla de 

som jobbar med individerna måste därför också omfatta familjen, ha ett helt familjeperspektiv. 

Men Anna Whitaker har mött motstånd inom den etablerade handikapprörelsen. Hon har fått höra 

att hon måste be de vuxna barnen om lov att intervjua deras föräldrar. Hon utförde en studie för 

några år sedan där hon tittade på föräldraskap, omsorg och funktionshinder ur ett 

livsloppsperspektiv. 

Hon fann att funktionshinderforskningen är sammanflätad med funktionshinderrörelsen. Den står 

inte fri. Föräldrars insatser för vuxna erkänns inte här. Men hon menar att det inte är korrekt att 

föräldrar inte får vara autonoma forskningsobjekt och berätta vad som format deras villkor. 

-Föräldrar måste få stå på egna ben som individer och ha rätt till sin egen historia. Berätta om hur 

livet färgats av deras föräldraskap. 

De hon intervjuade var föräldragenerationer med barn födda på 50-talet fram till tidiga 80-talet. 

Föräldrarna var mellan 60-80 år. De beskriver alla ett livslångt föräldraansvar, medan historien 

tecknats av personer med funktionshinder i funktionshinderrörelsen. Föräldrarna finns inte med där. 

Funktionshinderrörelsens kamp har varit politikernas mål. Kraftfulla företrädare har haft stort 

inflytande. Vad som hände var att individen gick från objekt för vård och omsorg till medborgare i 

samhället. Rätten att vara oberoende ställdes i förgrunden, också från sin familj. 

Föräldrarnas omsorgsansvar har inneburit ett totalt omsorgsansvar under barnets uppväxt. Därefter 

ofta ett fortsatt omsorgsansvar sedan barnet blivit vuxet, även när det finns dygnet-runt-assistans 

eller annat stöd. 

Anhörigomsorgens paradox kallade Anna Whitaker de äldre föräldrarnas situation. De anhöriga 

förväntas finnas där, förväntas rycka in och ta vid när annat samhälleligt stöd sviktar. Samtidigt blir 

de misstrodda, utestängda och osynliggjorda. Ett föräldracitat: 

”Jag tycker att det är så att det vältras över för mycket på anhöriga… Så att ansvaret vilar tungt på 

anhöriga, och sen har vi som anhöriga ändå inget att säga till om.” 

De åldrande föräldrarna känner oro inför framtiden. Åldrande och död ger skrämmande tankar, både 

hos föräldrarna och det vuxna barnet. Hur ska de ordna för framtiden? Till vem kan de överlämna 

omsorgsansvaret, vem kan ta över? 

Föräldracitat ur Anna Whitakers presentation: 

”Jag brukar prata om föräldraskapet som aldrig tar slut, det finns liksom alltid. Det finns en oro kring 

det och jag skulle vilja bli av med det, men det finns ingen att ge det till, och det handlar väl om att 

det inte finns någon som kan ta över stafettpinnen. Så upplever jag det.” 
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Önskar att barnet dör först 

Kajsa Råhlander, författare till boken ”Jag önskar att hon dör före mig”, talade om vad hon kallade 

”ett annorlunda föräldraskap”; att vara förälder till ett vuxet barn med kognitiv funktionsnedsättning. 

Hon har en bakgrund som lärare samt driver ett assistans- och ledsagarserviceföretag. I sin bok för 

hon samtal med sexton föräldrar till vuxna barn med bland annat utvecklingsstörning, 

neuropsykiatriska tillstånd och psykisk ohälsa. 

Hon undrade när man är vuxen. Citerade Wikipedia: ”Begreppet vuxen innebär att en person är 

gammal nog att klara sig utan stöd från föräldrar eller andra vårdnadshavare.” 

Men i det livslånga föräldraskapet känner föräldrarna ett ansvar för det vuxna barnet där 

levnadsåldern är av liten vikt beträffande behov, känslor och omhändertagande. Man fortsätter ta 

hand om sitt barn trots att det är vuxet. 

Sorg och oro finns oftast med i förälderns dagliga tillvaro. Sorgen är en klangbotten och man blir 

påmind om det när barnet lämnar föräldrahemmet. 

Finns det tillräckligt med personal i boendet? Hur blir livskvaliteten? Tänk om allt faller när jag själv 

inte finns. Många ser bara ett par år framåt i tiden. Det har att göra med Försäkringskassans tvååriga 

assistansbeslut. 

”Jag är så orolig för att allt ska falla om jag inte finns”, sa en förälder. Oftast är det föräldrarna som 

ser till att de vuxna barnen har innehållsrika liv, trots till synes omfattande samhälleligt stöd. 

-Många lever i en livslång fattigdom, sa Kajsa Råhlander. Det står i lagen att man ska få leva som alla 

andra, men så är det inte i praktiken. 

Hon pekade också på att dubbelt så många i denna vuxengrupp dör i cancer mot 

genomsnittsbefolkningen. 

De har fler somatiska sjukdomar än folk i allmänhet. Diabetes, högt blodtryck, annat. 

Det är tre gånger så vanligt med sexuellt utnyttjande bland vuxna med funktionsnedsättning. 

Gruppen upplever våld oftare än andra. Individerna blir oftare ekonomiskt utnyttjade. De har lätt att 

hamna i dåligt sällskap. 

Inte ovanligt är problemskapande beteende genom utagerande av personer som till exempel har 

autism. Många föräldrar har haft sjukskrivningsperioder genom åren, men de tycker aldrig att deras 

problem är barnets fel, utan omgivningens, som inte ser och möter personligheten på ett bra sätt. 

Kajsa Råhlander påpekade bristerna i sjukvården. Kunskapen hos sjukvårdspersonal om 

funktionsnedsättningar hos vuxna är dålig. Tidsbristen påtaglig.  

Föräldrar bär på en känsla av skuld, av att de kunde ha gjort mer, skulden upplevs också i förhållande 

till syskonen och arbetet. 

Hon hade förslag till förbättringar: utökat stöd till föräldrar hela livet, lagändringar och 

kompetenshöjningar i omgivningen. Föräldrar önskar ett personligt ombud eller en koordinator, 



 

4 
 

alltså någon som kan avlasta och hjälpa till att få en fungerande och trygg helhet. Långsiktiga och 

varaktiga lösningar är en prioritet.  

Stimulerande dagligt arbete för sonen eller dottern, ett fungerande boende, ett hem med 

hemkänsla, och bra samarbete mellan personal och föräldrar. Bara när de sakerna finns på plats kan 

föräldrarna få ett bättre liv i sitt eget åldrande. Då kan de slippa tänka på om barnet har det bra och 

får vad det behöver. Det är nödvändigt för att kunna luta sig tillbaka och ägna sig åt sina egna 

intressen under sina sista levnadsår. 

Samtalsmottagning 

På endast två ställen i landet finns samtalsmottagningar för föräldrar till vuxna barn med 

funktionsnedsättning: i Stockholm och Uppsala. 

Psykoterapeuterna Ulla Johansson Palm och Maria Wanker presenterade sitt arbete med anhöriga i 

Uppsala län. Mottagningen hos dem har funnits sedan 2002, i Stockholm en liknande verksamhet 

sedan 1975. 

De två är knutna till Habiliteringen i Uppsala men verksamheten är fristående, i eget hus. Från början 

var det nästan bara kvinnor som kom, i dag också pappor, ofta numera bägge föräldrarna 

tillsammans. 

Deras tjänster är efterfrågade. De erbjuder psykoterapeutiskt stöd med fokus på den anhöriga. 

Samtalen kostar inget. 

Målgruppen är förutom föräldrar också syskon, barn och andra anhöriga till barn, unga och vuxna 

med funktionsnedsättningar som är inskrivna på habiliteringen. 

Att leva med en närstående med funktionsnedsättning innebär 

 nästan alltid en stor belastning i det dagliga livet 

 existentiella dilemman 

 krisreaktioner 

 relationsproblem inom familjen 

Riksrevisionen om anhörigstöd 

I april 2014 släppte Riksrevisionen en kritisk granskning av hur stödet till anhöriga som tar stort 

ansvar för vård och omsorg av närstående ser ut. Deras slutsats var att regeringen bör göra mer för 

att förbättra förutsättningarna för kommuner och landsting att ge ett gott anhörigstöd. 

Många anhöriga tar ett större ansvar för vård av närstående än de orkar med. De får inte det stöd 

från samhället som de behöver. De flesta av oss kommer någon gång i livet i den situationen, oftast 

som anhörig till en äldre närstående, men många är också föräldrar till barn och vuxna uppväxta med 

funktionsnedsättningar. Vissa anhöriga får då själva problem med hälsa, relationer och arbetslivet. 

Riksrevisionens granskning visar att om den närstående får en god vård och omsorg är det en viktig 

grund, men att ett mycket tydligare individanpassat och flexibelt stöd till anhörigvårdaren behövs. 
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Philippe Jolly och Emelie Juter från Riksrevisionen beskrev granskningen ”Stödet till anhöriga 

omsorgsgivare” på konferensen i Göteborg. De förklarade att de gjort iakttagelser, mer än granskat, 

och tog avstampet i: hur är det tänkt att fungera? 

I lagar och regelverk har, sa de, anhöriga inte ett ansvar för andra vuxna. Vill man ställa upp med 

anhörigansvar är det frivilligt, vilket, som de påpekade, är en chimär. 

”Det sitter i generna hos oss att ta hand om vår flock, alltså är det inte frivilligt.” 

Bästa anhörigstödet är en god vård och omsorg. Det var en slutsats de kom fram till. Riksrevisionen 

har djupintervjuat anhöriga och fann att kommunerna inte har platser nog för boende till dem som 

behöver ett särskilt sådant. Det innebär en psykisk och fysisk belastning för anhöriga och orsakar 

mycket sjukskrivningar. De hade intervjuat sju anhöriga till vuxna barn med funktionsnedsättningar 

för sin rapport. Ett flexibelt och individualiserat stöd för föräldrar till vuxna barn efterlystes. 

-Vi har inte granskat kvaliteten eller omfattningen på vård och omsorg. Vi beskriver hur anhöriga 

upplever det. 

Här några citat från föräldrar: 

”När min son skulle flytta till eget boende var han 30 år gammal. Kommunens handläggare krävde att 

jag skulle skriva på hyreskontraktet och menade att jag hade ansvaret som hans mamma. Inte som 

hans goda man. Jag vet att det är fel, att det strider mot lagstiftningen. Men vad ska jag göra? 

Antingen skriver jag på eller så bor han kvar hemma.” 

”För att få tillvaron att gå ihop jobbar jag halvtid på mitt jobb och halvtid som min sons assistent. Det 

är inte riktigt så jag vill ha det, men det är enda sättet att lösa det på.(…) Det är ett val som jag har 

tvingats att göra för att få det att fungera.” 

Riksrevisionen rekommenderade bland annat regeringen att 

 ge Socialstyrelsen i uppdrag att informera om rätten till stöd och insatser i Sol och LSS och 

hur praxis ser ut om regeringen vill underlätta för anhöriga 

 överväga om landstingens ansvar för stöd till anhöriga behöver förtydligas i hälso- och 

sjukvårdslagen 

 rekommendera kommunerna att dels formulera hur stödet ska ges som service och bistånd 

men också hur det ska dokumenteras. 

 ge en myndighet i uppdrag att följa anhörigomsorgens omfattning och konsekvenser för 

individer och samhälle över tid och ta fram en samhällsekonomisk analys av 

anhörigomsorgen med särskild blick på jämställdhetsaspekten. 

 underlätta för anhöriga att förena anhörigomsorg med arbete 

Sommaren gick, valrörelsen kom, det blev regeringsskifte och strax efter valet fick den nya 

regeringen i uppgift att formulera svaren. 

De blev alla något i stil med ett av svaren som löd: ”Regeringen hänvisar till att Socialstyrelsen har 

flera pågående uppdrag och aktiviteter på gång kring uppföljning och dokumentation.” Eller: 



 

6 
 

”Regeringen hänvisar till vikten av att kommunerna informerar om vilket stöd och vilken hjälp som 

finns att få från kommunen och frivilligorganisationer för att hjälpa anhöriga att lättare klara sin 

situation. Regeringen hänvisar också till kommande informationsinsatser från Socialstyrelsen till 

kommunerna, samt annat presentationsmaterial. Regeringen tar även upp ett pågående arbete kring 

e-hälsa.” 

Efter lunchen kom Gbgimpro, Göteborgs improvisationsteater, in på scenen och lyfte dagens ämne 

med dräpande repliker och utspel. Publikum fick skratta och känna att de tre skådespelarna förstått 

och kunde träffa rätt ton. I samspel med åhörarna improviserade de fram scener kring ord som 

bemötande, Försäkringskassan, anhöriga. 

Slutligen följde en paneldiskussion som blev en bekräftelse på en del av vad föreläsarna talat om på 

förmiddagen. Deltagare var bland andra Kajsa Råhlander, förälder, författare och en av 

förmiddagens talare, Jonas Bokstedt, förvaltningsjurist på Överförmyndarförvaltningen i Göteborg, 

Henrik Petrén, generalsekreterare i RBU, Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, Eva Olofsson, v, 

regionråd i Västra Götaland, Mia Franzén, fp, lokalpolitiker i Salem, Ann-Kristin Ölund, 

habiliteringsläkare med erfarenhet från Uppsala och Norrbotten samt medarbetare på NKA, 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Elsie Johansson, områdeschef för Bistånd och Service samt 

aktiv i Föräldrastödsprojektet 16-25, och Karin Holmåker, från nätverket Arbetsgivare för anhöriga, 

Kalmar. 

-Barn och unga blir vuxna, konstaterade Henrik Petrén. För oss i RBU är det väl kända frågor att 

mycket brister när våra ungdomar blir vuxna. Det gäller att ge rätt stöd och börja tidigt, inte när 

individen står på tröskeln till vuxenlivet. 

Eva Olofsson, tidigare riksdagsledamot, sa:  

-Under mina åtta år i socialutskottet försämrades rättigheterna. Det är inte längre en självklarhet att 

personer med funktionsnedsättning ska vara delaktiga i beslut som fattas om dem. LSS (Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade) är nu för integritetsnära och behöver stärkas. De som 

lever på sjuk- och aktivitetsersättning klarar sig inte på sina inkomster. Föräldrar måste ofta hjälpa till 

ekonomiskt. 

Mia Franzén: 

-Försämringarna kom inte 2008. Det såg lika illa ut innan dess. Frågan om anhörigvårdare behöver 

väckas. Det finns 1,2 miljoner anhöriga i Sverige. Vi borde skapa en liten pinne eller en rosett att sätta 

på oss för att visa hur många vi är. 

Karin Holmåker från Umeå förklarade att 140 000 personer i åldern 45-64 år måste gå ner i arbetstid 

på grund av anhörigskap till någon som behöver deras vård och omsorger. 

 

/Renée Höglin 


