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Om bland tusen stjärnor 

någon enda ser på dig, 

tro på den stjärnans mening, 

tro hennes ögas glans. 

 

Du går icke ensam. 

Stjärnan har tusen vänner; 

alla på dig de skåda, 

skåda för hennes skull. 

 

Lycklig du är och säll. 

Himlen dig har i kväll. 

 

 Carl Jonas Love Almqvist (1874) 
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120 sidor + bilagor 9 sidor 
 
 
Denna pro gradu-avhandling har två syften. För det första så försöker jag klarlägga om far- 
och morföräldrarnas livslopp i den tredje åldern påverkas av att deras barnbarn är 
barnskyddsklienter. För det andra granskar jag betydelsen av jämlikestöd i jämlikegrupp 
för dessa far- och morföräldrar. Pro gradu-avhandlingen är ett studium av begreppen 
jämlikestöd, jämlikegrupp, far- och morföräldrar, den tredje åldern samt av intervjuer med 
sex far- och morföräldrar i en sluten jämlikegrupp.  
 
Jämlikegruppen riktade sig till far- och morföräldrar vars barnbarn är barnskyddsklienter.  
Undersökningsmaterialet samlades in våren 2007 och intervjuerna genomfördes som 
fokusgruppintervjuer så, att kvinnor och män intervjuades separat (tre kvinnor och tre 
män). I intervjuerna behandlas bl.a. teman med inriktning på jämlikegrupp och jämlikestöd 
samt olika dimensioner och aspekter av rollen som far- och morförälder när barnbarnet är 
barnskyddsklient.  
 
Analysen av intervjumaterialet grundar sig på en kombination av Margaret Platt Jendreks 
(1994) och Helena Hurmes (1991) forskningsresultat.  Platt Jendreks indelning av far- och 
morföräldrarna i tre kategorier har kombinerats med de faktorer som enligt Hurme 
påverkar dimensionerna hos far- och morföräldrarnas roller. Vidare har den tredje åldern 
tagits med. 
 
I det sammanfattande stycket beskriver jag de viktigaste resultaten av undersökningen och 
framför de slutsatser som man kan dra på basis av dem. I slutsatserna syns att de far- och 
morföräldrar vars barnbarn är barnskyddsklienter upplever en annan slags tredje ålder än 
begreppet omfattar. Olika roller som omsorgsgivare påverkar den tredje åldern i olika grad.  
Far- och morföräldrarna behöver hjälp och stöd för att orka med sin situation, varav 
jämlikestöd i jämlikegrupp kan vara ett alternativ. Speciellt för männen har samtalen i 
gruppen varit viktiga.  
 
 
Nyckelord: jämlikestöd, jämlikegrupp, far- och morföräldrar, den tredje åldern, livslopp, 
barnbarn, barnskyddsklient 
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Tällä pro gradu-tutkielmalla on kaksi tarkoitusta. Tarkoituksena on ensinnäkin tutkia 
lastenlasten lastensuojeluasiakkuuden vaikutusta isovanhempien elämänkulkuun 
kolmannessa iässä.  Toisena tarkoituksena on tarkastella vertaistuen ja vertaistukiryhmän 
merkitystä, kun vertaistukiryhmän jäsenet ovat lastensuojeluasiakkaina olevien lasten 
isovanhempia. Tutkielma koostuu katsauksesta käsitteisiin vertaistuki, vertaistukiryhmä, 
isovanhemmat ja kolmas ikä sekä suljettuun vertaistukiryhmään osallistuneen kuuden 
isovanhemman haastatteluista.   
 
Vertaistukiryhmää tarjottiin isovanhemmille, joiden lapsenlapset ovat lastensuojelun 
asiakkaita.  Tutkimuksen aineisto on koottu keväällä 2007 ja haastattelut on suoritettu 
fokusryhmähaastatteluina, joissa naisia ja miehiä on haastateltu erikseen (kolme naista ja 
kolme miestä). Haastatteluissa käsiteltiin vertaistukiryhmän ja vertaistuen kaltaisia aiheita 
sekä isovanhemmuuden roolien eri ulottuvuuksia ja kategorioita, kun lapsenlapsi on 
lastensuojeluasiakas. 
 
Haastatteluaineiston analyysi pohjautuu Margaret Platt Jendrekin (1994) ja Helena Hurmen 
(1991) tutkimustulosten yhdistelmään, jossa Platt Jendrekin isovanhemmuutta kuvaavaan 
kolmeen kategoriaan on yhdistetty ne tekijät, jotka Hurmeen mukaan vaikuttavat 
isovanhemmuuden roolien ulottuvuuksiin. Lisäksi yhdistelmään on lisätty kolmas ikä. 
 
Yhteenvedossa eritellään tutkimuksen tärkeimmät havainnot aihealueittain ja esitellään 
niihin liittyvät päätelmät. Johtopäätöksistä näkyy, että isovanhemmat, joiden lastenlapset 
ovat lastensuojeluasiakkaita, elävät toisenlaista kolmatta ikää kuin muut ja tarvitsevat 
vaihtelevantyypistä ja -laajuista tukea. Erilaiset roolit huoltajana vaikuttaa kolmanteen 
ikään eri tavalla. Isovanhemmat tarvitsevat apua ja tukea jotta jaksaisivat. 
Vertaistukiryhmän antama vertaistuki saattaa tällöin olla yksi vaihtoehto. Erityisesti 
miehille keskustelut ryhmässä ovat olleet tärkeitä. 
 
Avainsanat: vertaistuki, vertaistukiryhmä, isovanhemmat, kolmas ikä, elämänkaari, 
lapsenlapsi, lastensuojeluasiakas 
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1 FAR- OCH MORFÖRÄLDRAR I BARNSKYDDET 

1.1 Finns det andra än vi? 
 
I Finland omhändertas årligen ca 9 500 barn, medan antalet barnskyddsbarn i öppen vård 

är ca 59 000.  I Karleby är motsvarande siffror (2006) 68 omhändertagna barn, varav 12 

barn omhändertagits under år 2006, och 934 barnskyddsbarn i öppen vård. I hela landet har 

antalet barn som placerats i vård utom hemmet under de senaste åren ökat med 2–4 procent 

årligen. År 2006 var tillväxten 2 procent. (Bilaga 1.)  De flesta av dessa barn har far- och 

morföräldrar i livet, far- och morföräldrar som bryr sig om dem och är oroliga för sina barn 

och barnbarn. Det är frågan om far- och morföräldrar som kanske skuldbelägger sig själva 

för att just deras barnbarn är barnskyddsklienter och som ofta inte har någon de kan prata 

med om sin situation – som tror att det inte finns andra i samma situation, och om sådana 

finns, var hittar man dem i så fall? Frågan dessa far- och morföräldrar kanske ställer sig är: 

Finns det andra än vi? 

 
Att ta hand sina barnbarn - plikt eller förmån? 
 

När jag talade med andra yrkesgrupper om far- och morföräldrarnas situation i barnskyddet 

så fick jag bl.a. av en läkare höra: ”Men de är ju släkt! Det är ju deras plikt att ta hand om 

barnbarnen om föräldrarna inte klarar av det.” Men är det så enkelt?  Jag har funderat på de 

olika åldersgruppernas utvecklingsuppgifter och vad det för med sig att som pensionär 

börja sköta om sitt barnbarn på heltid, låt vara att det kanske i vissa fall är fråga om kortare 

perioder, medan det i andra fall kan vara en uppgift som man har ”tills vidare”.   

 

Livet som pensionär och vägen dit blir inte som man tänkt sig, orken kanske tryter och 

känslan av skuld lägger sig ofta som en tung och våt filt över far- och morföräldrarna. Det 

är ju för att deras egna barn har ”misslyckats” i livet och som föräldrar, eller för att de egna 

barnen insjuknat på något sätt, som far- och morföräldrarna befinner sig i den situationen 

att de tar hand om sina barnbarn. Vad gjorde de för fel när de uppfostrade sina barn? Hur 

ska de klara av att ta hand om barnbarnen på rätt sätt? Tänk om allt upprepar sig och de gör 

samma fel med barnbarnen?  Tänk om de inte orkar mera, vad händer då med barnbarnen 

när de egna barnens nästa kris eller sjukdomsperiod kommer?  
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1.2 Far- och morföräldrar i barnskyddet 
 
Den nya barnskyddslagen (13.4.2007/417) innehåller flera punkter där barnskyddets stöd 

till personer som svarar för barnets vård, fostran och omsorg i olika ordalag nämns eller det 

bestäms att det skall beaktas.  Sådana paragrafer är bl.a. 2 § mom. 3 ”Barnskyddet skall 

stödja föräldrarna, vårdnadshavarna och andra personer som svarar för barnets vård och 

fostran i fostran av och omsorg om barnet genom att ordna behövliga tjänster och 

stödåtgärder”. Bestämmelsen i 4 § börjar på ungefär samma sätt och fortsätter sedan med 

att beskriva hur man med olika åtgärdsalternativ och lösningar ska garantera barnets bästa. 

Litet längre fram i lagen bär 8 § rubriken ”Utvecklande av service och stöd vid fostran”. I 

paragrafen uppmanas barnskyddet att klarlägga behov av särskilt stöd vid fostran. I 27 § 1 

mom. uppmanas barnskyddet att ”för att göra utredningen [av behovet av barnskydd; eget 

tillägg] kan socialarbetaren vid behov stå i kontakt med barnet närstående personer…”. 

Även i 30 § ”Klientplan” och 31 § ”Diskussion i klientens ärende” är närstående personer 

med, dessutom ska det enligt 32 § göras en kartläggning av barnets närståendenätverk 

innan ett barn placeras utom hemmet. (Barnskyddslag 13.4.2007/417, www. finlex.fi). 

 

De närstående personer som nämns i lagen kan vara barnets far- eller morföräldrar. Enligt 

Rousu och Holma (2003) har servicen inom barnskyddet blivit mångsidigare. Detta skapar 

möjligheter för stödformer som bygger på individuellare planering och serviceproduktion. 

Viktigt är att ge stöd och service åt barnen och familjen i rätt tid och i rätt form. Som 

stödformer inom den öppna vården samt vid omhändertagande nämns en mängd olika 

alternativ. Exempel på dessa är stödfamiljer, familjearbete och jämlikestöd. Ingenstans 

nämns dock vem som stöder den som ger stödet eller far- och morföräldrarnas roll när 

barnbarnet är barnskyddsklient. Endast helt kort nämns (s. 27) att skolningen och 

handledningen av fosterföräldrarna sköts av de enskilda kommunerna eller ordnas som 

köptjänster. Vad betyder detta i praktiken? Finns det olika stödformer att tillgå när det 

behövs eller betyder stödet sporadiska kontakter med olika personer inom socialväsendet? 

Om barnet t.ex. placeras hos sina far- eller morföräldrar som en åtgärd inom den öppna 

vården, om far- eller morföräldrarna fungerar som barnets stödfamilj eller om barnet 

omhändertas och placeras hos sina far- eller morföräldrar, borde dessa ju givetvis 

automatiskt omfattas av olika stödåtgärder för att orka med sin uppgift. Detta är en aspekt 

som beaktats i den nya barnskyddslagen. Möjligheterna och resurserna att ordna olika 

stödformer är dock olika i olika kommuner, och Rousu och Holma ser det allt kraftigare 
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växande behovet av stöd som ett hot mot att utveckla servicen; den räcker helt enkelt inte 

till för alla.  

 

I det förebyggande barnskyddsarbetet ingår att olika former av stöd sätts in i ett så tidigt 

stadium som möjligt, för att förhindra att problemen växer sig större. Detta kan göras t.ex. 

genom att stärka barnets sociala nätverk.  Familjearbete där man direkt arbetar med barnets 

familj kan vara ett sätt att stöda och stärka barnets sociala nätverk, men även personliga 

samtal med och information till barnets anhöriga är viktiga stödformer. Enligt den nya 

barnskyddslagen skall kommunerna göra upp en plan för att ordna och utveckla 

barnskyddet. Olika arbetsmetoder, såsom familjerådslag och nätverksdialog, som 

inkluderar barnets sociala nätverk, kommer med största sannolikhet att bli allt vanligare i 

och med den nya barnskyddslagen. Det är dock svårt att veta hur mycket resurser som bör 

reserveras för barnskyddet. Hur ska man veta hur många barn som omfattas av de 

förebyggande åtgärderna och hur mycket resurser kräver de förebyggande åtgärderna?  

Enligt Rousu och Holma (2004, 11–12) är de faktiska kostnaderna för den öppna vården 

oklara. Tillförlitliga uppgifter finns inte att tillgå, utan syns endast i de olika 

förvaltningssektorernas budgeter.  En av de primära orsakerna till att det finns så få 

uppgifter om kostnaderna för den öppna vården är att det inte finns någon enhetlig 

beskrivning av vilka åtgärder som egentligen hör till stödåtgärderna inom den öppna 

vården och hur kostnaderna för dessa ska beräknas.  

 

Om ett barn placeras i vård utom hemmet, är en fosterhemsplacering enligt Rousu och 

Holma (2003)  den bästa placeringsformen för de flesta barn. En alltför lättvindig 

generalisering är ändå inte möjlig, utan vilken placeringsform som är den bästa för ett barn 

beror nog i sista hand på det enskilda barnets individuella behov och på vem som kan svara 

på dessa behov. Fosterhemsplacering är dock ett förmånligt alternativ för kommunen – en 

placering på institution uppskattas vara fyra gånger dyrare än en fosterhemsplacering. 

Majoriteten av de barn (72 % år 2000) som omhändertas i Finland placeras på någon 

institution, medan motsvarande siffra i Danmark och Sverige understiger 25 % och i Norge 

rentav understiger 10 %.  I Finland placeras barn oftare på institution i städerna än i 

landsortskommunerna, där fosterhemsplaceringar är vanligare. (Pohjoismaisten 

perheliittojen yhteisjärjestö NORFA 2002; ref. Rousu & Holma 2003, 18). En orsak till 

den stora andelen institutionsplaceringar kan vara de otillräckliga stödformerna inom den 

öppna vården och ett för stort klientel per socialarbetare. En annan orsak är bristen på 
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ersättande familjer, delvis på grund av det tunga arbete som det innebär och bristen på 

stöd, men också av ekonomiska orsaker, såsom den låga ersättning och de låga arvoden 

som betalas.  Hur många barn som inofficiellt – utan ersättning och i praktiken utan stöd – 

som placeras hos barnens far- eller morföräldrar eller hur många far- och morföräldrar som 

utan ersättning av olika orsaker tar hand om sina barnbarn längre eller kortare perioder är 

det ingen som vet, och en kalkyl över de inbesparingar som samhället gör när far- och 

morföräldrarna ställer upp som vårdare är nästintill omöjlig att göra.   

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Min avhandling bygger på resultaten från fokusgruppintervjuer av sex far- och 

morföräldrar våren 2007.  Informanterna är medlemmar i en liten sluten jämlikegrupp, som 

riktade sig till far- och morföräldrar vars barnbarn är barnskyddsklienter.   Bakgrunden till 

ämnesvalet är att jag kom att intressera mig för denna problematik när jag under ca 1 ½ års 

tid arbetade som socialarbetare inom barnskyddet i Karleby. Under ett teamsammanträde 

på min arbetsplats våren 2005 diskuterade man om inte far- och morföräldrarna till de barn 

som omfattas av barnskyddsåtgärder borde uppmärksammas på något sätt. De som arbetar 

inom barnskyddet tar ofta kontakt med far- och morföräldrarna och tvärtom. Känslan att 

far- och morföräldrarna ändå är en ”bortglömd” grupp var påtaglig. Kanske fanns det en 

känsla av skuld – att det är (alltför) lätt att i krissituationer vända sig till barnets far- och 

morföräldrar – och att de nästan alltid ställer upp. Många far- och morföräldrar tillbringar 

mycket tid med sina barnbarn och dessa bor ibland längre eller kortare perioder hos far- 

eller morföräldrarna, när föräldrarna av olika orsaker inte klarar av att ta hand om barnen.  

Far- och morföräldrar vars barnbarn är barnskyddsklienter har fått liten plats i 

barnskyddsarbetet.  

 

Ämnet diskuterades entusiastiskt under sammanträdet och en del lösa planer gjordes för 

hur en jämlikegrupp för far- och morföräldrar kunde se ut. Planerna blev aldrig verklighet, 

men dammades av när mina projektstudier i socialt arbete inleddes hösten 2005. Jag 

presenterade idén om en jämlikegrupp för mina studiekamrater och frågade om någon var 

intresserad av att förverkliga den som ett projekt tillsammans med mig. Helinä Jokitalo, 

som arbetar inom bastryggheten i Karleby stad och samtidigt studerar socialt arbete 

nappade på, och tillsammans genomförde vi projektet som fick namnet ”Mummo-energiaa 

ja pappa-poweria”. (Jokitalo & Wiik-Kortell, 2006.)  Själva projektet avslutades officiellt i 
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juni 2006, men gruppen fortsätter ännu att träffas cirka en gång i månaden. Medlemmarna 

önskade en fortsättning på träffarna. Eftersom de ansåg att gruppen inte kan fortsätta utan 

sina ledare, beslöt Helinä Jokitalo som en del av sitt arbete och jag på ideell basis att 

fortsätta att leda gruppen. Projektet och gruppen behandlas i denna avhandling i kapitel två 

under rubriken ”Projektet mummo-energiaa ja pappa-poweria” .  

 

Under mötena med jämlikegruppen och gruppmedlemmarna ökade känslan att vilja veta 

mera om jämlikestöd och jämlikegrupper och deras medlemmar samt att förmedla 

budskapet om jämlikstödets betydelse åt andra som befinner sig i samma situation som 

mina gruppmedlemmar och är intresserade av en sådan grupp.  Inombarnskyddet befinner 

sig far- och morföräldrarna i en speciell situation och det kan vara svårt att hantera allt som 

händer och alla känslor som uppstår. Far- och morföräldrarna kan behöva stöd och hjälp. 

Ett sätt att få stöd är att vara med i en jämlikegrupp. När far- och morföräldrarna i sitt 

livslopp kommit in i den s.k. tredje åldern och har barnbarn som är barnskyddsklienter, kan 

detta betyda att de lever en annan sorts tredje ålder än begreppet annars innebär.   

 

Min pro gradu-avhandling har två syften: Det ena syftet är att ge en bild av hur far- och 

morföräldrarnas speciella situation i barnskyddet möjligen påverkar och påverkat deras 

livslopp. Det andra syftet är att ge en uppfattning om jämlikegruppens och jämlikestödets 

betydelse för dessa far- och morföräldrar.  

 

Med följande figurer vill jag ännu försöka förtydliga hur jag ser på frågeställningarna och 

hur deras inbördes förhållande kunde se ut. 

 

 

    

 
     
    
 
 
 
FIGUR 1. Pro gradu-avhandlingens första syfte 
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FIGUR 2. Pro gradu-avhandlingens andra syfte 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIGUR 3. Pro gradu-avhandlingens syften och deras antagna inbördes förhållande till 
varandra sedd som en process 
 

I figur 3 har jag kombinerat figur 1 och figur 2 och föreställt mig dem som en process. I 

processen synliggörs pro gradu-avhandlingens syften och deras antagna inbördes 

förhållande till varandra. Far- och morföräldrar som har ett övergripande ansvar för sina 

barnbarn behöver stöd och hjälp. Men vilken sorts stöd behöver de? Vilken sorts stöd har 

de fått förut och vilken typ av stöd vill de ha i framtiden? Vad har tiden med 

jämlikegruppen ”Mummo-energiaa ja pappa-poweria” gett gruppmedlemmarna?  Detta är 

frågor som diskuterats med informanterna.  Jag vill också visa att olika typer av 

jämlikegrupper och självhjälpsgrupper är arbetsredskap som är lätta att använda och 

förmånliga i det sociala arbetet; arbetsredskap som kan komma att betyda oändligt mycket 

för gruppmedlemmen. Dock bör man inte se jämlikegrupperna som en arbetsmetod. I 

jämlikegruppen är ju alla likar och det ska egentligen inte finnas någon egentlig ledare. De 

sex informanterna i min grupp kommer till tals i avhandlingen, men den innehåller också 

mina egna tolkningar av vad informanterna har berättat. Deras berättelser speglar deras 

subjektiva upplevelser och känslor och min avsikt är att göra deras röst hörd. 
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Min pro gradu-avhandling är viktig såtillvida, att denna form av problematik även i 

Finland behöver göras synligare i dagens socialpolitiska debatt. Enligt Malcolm Payne 

(2006, 147-148) kan kunskap endast skapas i ett partnerskap. Med partnerskap kan menas 

den relation som finns mellan en social enhet och ett universitet men även det partnerskap 

som finns mellan en klient och en socialarbetare. När det gäller intressena kan det finnas 

stora skillnader. När vi har tagit fram tillräckligt med kunskap om en sak, ska kunskapen 

kunna användas för att påverka den verklighet som socialväsendets klienter lever i. När 

kunskapen om ett visst område kommer från praxis och innehåller såväl klienternas som 

praktikerns perspektiv, kan den bli till stor nytta för lednings- och utvecklingsarbetet. 

Eftersom parterna har olika intressen, kommer det helt naturligt att uppstå olika åsikter om 

vad som bör prioriteras. Men enligt Payne är denna intressekonflikt inte ett stort problem, 

eftersom det gemensamma målet för alla är detsamma - att påverka - och det borde förena 

alla intressenter i ett slags partnerskap i syfte att driva en gemensam sak.  Far- och 

morföräldrarna gör ett viktigt, ofta osynligt arbete och de känner sig ofta ensamma och 

bortglömda, samtidigt som de har svårt att göra sina röster hörda. Enligt den forskning som 

finns tillgänglig (se t.ex. Minkler & Fuller-Thompson, 1999; Strom & Strom 1993 samt 

McConnell Heywood 1999) tror många far- och morföräldrar att det inte finns någon som 

befinner sig i en liknande situation som de. Om det inte finns kunskap om en klientgrupps 

behov och situation, är det svårt för en yrkesgrupp att agera för att förbättra relationerna 

med klientgruppen och gruppens situation. 

 

Denna avhandling söker inte konkreta svar på hur den nya barnskyddslagen kommer att 

påverka informanterna i avhandlingen. Den söker inte heller direkt svara på hur deras 

situation har sett ut under den gamla barnskyddslagens tid. Avhandlingen tar inte ställning 

till vad som kunde vara bästa placeringsformen för omhändertagna barn eller vilken 

vårdform som är den bästa för barn när deras föräldrar av olika orsaker under längre eller 

kortare perioder inte kan ta hand om dem. Fastän avhandlingen till stor del är teoretiskt 

uppbyggd, söker den ändå hela tiden svar och förståelse utifrån informanternas subjektiva 

upplevelser om hur det är att ha ett barnbarn som är barnskyddsklient. Barnskyddslagen är 

ändå en viktig del av avhandlingen. Utan någon form av barnskyddslag skulle det ju inte 

finnas far- och morföräldrar vars barnbarn är barnskyddsklienter. Den nya 

barnskyddslagens bestämmelser om de stödåtgärder och tjänster som barnskyddet är 

skyldigt att ordna för dem som svarar för barnets vård och fostran hör till de mest centrala 

paragraferna i denna avhandling.  Och vem kan bättre än de som fungerar som sina 
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barnbarns vårdnadshavare eller tillfälliga vårdare svara på vad de själva behöver för 

stödåtgärder och tjänster (och vilka de hittills har fått)?  

1.4 Disposition 
 
Även om intervjuerna av far- och morföräldrarna som deltog och ännu deltar i 

jämlikegruppen ”mummo-energiaa ja pappa-poweria” är en synnerligen viktig del av 

denna pro gradu-avhandling så har jag valt att lyfta fram teoridelen som är förhållandevis 

omfattande.  I teoridelen ser jag på pro gradu-avhandlingens far- och morföräldrar från 

flera olika perspektiv och tanken har varit att synvinklarna ska representera och presentera 

deras speciella situation. Utrymmet i pro gradu-avhandlingen är begränsat och 

synvinklarna i begreppsutredningen och i analysen av intervjumaterialet kan jämföras med 

de snabba glimtar som fås av olika saker när en serie av blixtar lyser upp dem i mörkret. 

Fastän glimtarna är snabba, så hänger de ändå ihop. Men innan vi kommer därhän, 

beskriver jag i kapitel två den metod som jag har använt mig av vid sammanställandet av 

denna pro gradu-avhandling.  

 

I kapitel tre utreds begreppen jämlikestöd och självhjälpsgrupp. I min pro gradu-

avhandling har jag valt att använda mig av de ganska sällan använda begreppen 

jämlikestöd och jämlikegrupp, dels för att de tilltalar mig och dels för att de känns lätta att 

använda. Innan jag gjorde mitt slutgiltiga val av begrepp, kontaktade jag professor 

Marianne Nylund och hennes uppmuntran gjorde att mitt val kändes rätt. En orsak är även 

att göra ett försök till att föra fram begrepp som skulle vara lika lätta att använda som de 

finska motsvarigheterna ”vertaistuki” och ”vertaisryhmä”. Begreppsutredningen grundar 

sig främst på en del av professor Marianne Nylunds produktion men även 

undersökningsresultat från bl.a. Sverige, Norge och USA presenteras helt kortfattat. I 

denna avhandling använder jag begreppen självhjälpsgrupp, jämlikegrupp och jämlikestöd 

enligt följande korta definitioner:  

 

”Självhjälpsgrupper består av personer som har någon form av gemensamt problem eller 

som befinner sig i en liknande livssituation. De vill dela sina erfarenheter med andra, och 

på detta sätt gemensamt försöka lösa eller mildra sina personliga problem eller 

livssituation”. (Fritt översatt enligt Nylund 1996b, 194.)  Magnus Karlsson (2002, 56) 

föreslår följande korta och koncisa arbetsdefinition för självhjälpsgrupper:  
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”En självhjälpsgrupp är en mindre, deltagarstyrd samling av människor som regelbundet 
träffas för att bearbeta gemensamma problem genom ömsesidigt stöd och hjälp.” 

 
I olika länder förstår man termen självhjälp på olika sätt. Hur ordet förstås hänger samman 

bl.a. med landets kultur och traditioner, de samhälleliga förhållandena samt vilka 

forskningsintressen forskarna i landet har. Ordet självhjälp förändras dessutom när man 

lägger till ordet grupp. Med självhjälp kan förstås att personen inte behöver någon hjälp 

utifrån, alltså klarar sig själv, medan termen självhjälpsgrupp indikerar att hjälpen kommer 

utifrån – från andra personer.  I jämlikegruppen får gruppmedlemmen jämlikestöd. I figur 4 

på sidan 31,”Jämlikegruppens plats i frivilligverksamheten” beskriver jag min syn på 

jämlikestödets plats i en jämlikegrupp, att jämlikegruppen är en undergrupp till 

självhjälpsgrupper och att självhjälpsgrupper (ofta) är en form av frivilligverksamhet.   

 

Därefter följer en begreppsutredning där far- och morföräldrarna står i centrum. I den 

utreds vad det betyder att vara just far- eller morförälder. Med tanke på åldern hos mina 

informanter och inriktningen på denna avhandling behandlar jag i ett separat kapitel, 

kapitel fyra, olika livsloppsperspektiv såsom livscykel (enligt Erik H. Erikson) och den s.k. 

tredje åldern. Beträffande den tredje åldern utgår jag i min avhandling från Peter Lasletts 

beskrivning av begreppet, men även Simo Koskinen har varit en stor inspirationskälla.   

 

Med barnbarn menas i denna avhandling de barnbarn som är barnskyddsklienter. 

Barnbarnen är barnskyddsklienter på olika grunder.  De befinner sig i olika åldrar och bor 

längre eller kortare perioder hos sina far- och/eller morföräldrar.  

 

I kapitel sex presenteras resultaten av intervjuerna och paralleller dras till 

begreppsutredningarna i kapitlen tre, fyra och fem. Grunden för analysen finns i tabell 1 på 

sidan 68, i vilken jag har kombinerat två forskares, Helena Hurmes (1991) och Margaret 

Platt Jendreks (1994), forskningsresultat av far- och morföräldrar. Slutligen följer ett 

sammanfattande kapitel, i vilket ambitionen är att presentera ett sätt att förstå far- och 

morföräldrarnas situation i barnskyddet och jämlikegruppen som ett sätt att erbjuda dem 

stöd i deras livssituation.   
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2 OM AVHANDLINGENS METOD 

2.1 Metod och material 
 
Denna studie har en kvalitativ forskningsansats med ett induktivt arbetssätt. Jag har närmat 

mig studiens frågeställningar så förutsättningslöst som möjligt utan klara hypoteser. 

Eftersom forskningen – kring mina frågeställningar ännu i det närmaste är obefintlig i 

Finland, anser jag att detta arbetssätt är det lämpligaste för att studien skall uppnå sitt syfte 

och ge svar på de frågor som jag har formulerat. Jag är medveten om att mitt arbete med de 

gruppmedlemmar som intervjuats har gett mig en viss insikt i och förståelse av far- och 

morföräldrarnas stödbehov och hur deras speciella situation har påverkat deras livslopp 

och att jag därför inte är helt induktiv. De som har intervjuats har också bakom sig år av 

erfarenheter, kunskap och föreställningar, som på olika sätt påverkat deras svar och 

berättelser vid intervjutillfället.  Vid det första intervjutillfället lät jag en utomstående 

person intervjua gruppmedlemmarna, för att min egen förståelse och kunskap om gruppen 

så litet som möjligt skulle påverka de inledande intervjuerna. Jag använde mig av en 

intervjuare som har en lång och mångsidig erfarenhet av olika typer av socialt arbete och 

som utbildare. Den andra fördjupande intervjun gjorde jag själv. I tolkningen och analysen 

av materialet försökte jag vara så objektiv som möjligt och bortse från mina egna 

föreställningar, idéer och tankar kring frågeställningarna. 

 

Studien representerar praxisorienterad forskning i socialt arbete med starka inslag av 

aktionsforskning. Den är inriktad på barnskyddsarbetets arbetsmetoder och fokuserar på 

far- och morföräldrar vars barnbarn är barnskyddsklienter. Som datainsamlingsmetod har 

jag använt mig av fokusgruppintervjuer.  Jag har i studien velat få en glimt av 

informanternas livslopp och granska jämlikestödets betydelse för dem. I avhandlingen 

presenteras också ett marginellt antal uppgifter av numerisk karaktär i form av statistiskt 

material från Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) 

och Karleby stad (bilaga 1).  

 

Jag har låtit intervjua alla far- och morföräldrar som för tillfället deltar i gruppen ‘Mummo-

energiaa ja pappa-poweria’. Gruppen består i dag av sju (n=7) medlemmar varav fyra (4) 

är kvinnor och tre (3) män.  En kvinna meddelade att hon inte ville delta i någon intervju, 

så det slutliga antalet intervjuade är sex stycken (n=6). Intervjuformen var gruppintervju 

och männen och kvinnorna intervjuades separat. Syftet med att intervjua män och kvinnor 
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separat var att ta reda på om mäns och kvinnors behov av stöd och upplevelser möjligen 

skiljer sig från varandra.   

 

Gruppintervjuerna gjordes den 13 april 2007 i Mellersta Österbottens medlingsbyrås 

lokaliteter. Kvinnogruppen intervjuades på förmiddagen och mansgruppen på 

eftermiddagen.  Intervjuerna bandades och transkriberades under våren 2007. För att 

ytterligare stärka den inre validiteten gick jag igenom det transkriberade materialet med 

informanterna för att ge dem möjlighet att rätta till missuppfattningar eller göra 

förtydliganden. Genomgången skedde den 8 juni 2007, då jag träffade kvinnorna för sig 

och männen för sig. Informanterna läste noggrant igenom de transkriberade intervjuerna 

och ingen hade något att tillägga eller ville ändra något. Informanterna gav alla sitt tillstånd 

till att de andra medlemmarna i gruppen fick visa intervjuerna för sina äkta hälfter och fick 

en kopia av det transkriberade materialet med sig hem. Vid samma tillfälle gjorde jag 

också nya intervjuer, där vissa data i de ursprungliga intervjuerna förtydligades.  Under de 

samtalsliknande intervjuerna samtalade vi om  

• vad jämlikegruppen betytt för informanterna  

• hur det är att vara far- och morförälder, den egna identiteten 

• krissituationer – svåra stunder och bra stunder 

• parförhållandet 

• den tredje åldern  

• skuldkänslor 

Jag valde att göra den andra förtydligande intervjun själv. Eventuellt kunde jag även ha 

gjort den första intervjun själv, men då hade jag kanske missat viktig information som 

intervjuaren som gjorde den första intervjun tog fasta på och som jag kunde utveckla vid 

det andra intervjutillfället.  Vid avlyssningarna av bandupptagningarna märktes det att 

informanterna var betydligt mindre nervösa vid det andra intervjutillfället. Om det beror på 

att intervjuaren var bekant för dem eller att situationen inte längre var ny är svårt att säga. 

Informanterna bad att få kopior av den andra transkriberade intervjun och kopiorna delades 

ut när jämlikegruppen samlades den 28 augusti 2007.  
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2.2 Praxisorienterad forskning eller aktionsforskning? 
 
När jag arbetade med min avhandling verkade boken Sosiaalityön käytäntötutkimus 

(2005), redigerad av kvartetten Mirja Satka, Synnöve Karvinen-Niinikoski, Marianne 

Nylund och Susanna Hoikkala, tala direkt till mig. Det är ju precis så här det ska vara. Det 

är utifrån det praktiska arbetet och behovet på fältet som de professionella 

kunskapsteorierna ska utvecklas och förmedlas till de politiska beslutsfattarna.  Det 

praktiska arbetet måste utvecklas och förändras i samma takt som samhället förändras, det 

måste vara flexibelt och svara på de behov som finns. Idealet vore att vara steget före, att 

kunna förutse morgondagens behov och ha en plan färdig för att snabbt kunna agera. 

Praxisorienterad forskning stagnerar inte, den lever i nuet, förnyar sig hela tiden och är 

mottaglig för kritik och reflexioner.  

 

 Med praxisorienterad forskning menar man i socialt arbete en forskning vars 

problemformulering eller ämne berör praxis inom det sociala området. Det är främst frågan 

om tillämpad forskning, som strävar efter att tillgodose olika intressenter, såsom dem som 

anlitar en specifik typ av service, medborgarna i allmänhet, socialarbetarna eller 

frivilligarbetarna.  Att praxisorienterad forskning bedrivs nära den praktiska verksamheten 

gör att den kan skapa ett reflexivt förhållande till de teorier och begrepp som för 

närvarande härskar inom de sociala vetenskaperna. Praxisorienterad forskning bygger 

också på den tysta kunskap som praktikerna har och på insikten att denna typ av kunskap 

är nödvändig för forskningen.  

 

Genom delad eller gemensam kunskapsformulering vill forskningen göra människor 

delaktiga, involvera dem. Den praxisorienterade forskningen i socialt arbete har som 

uppgift att synliggöra marginaliserade mänskor, dem som saknar politisk makt och andra 

som har svårt att försvara sina rättigheter.  En stor utmaning är att förändra praktikernas 

synsätt och arbetssätt till att bättre motsvara behoven. Klienterna i olika projekt är inte bara 

mottagare av social service utan aktiva deltagare, som tillsammans med socialarbetarna 

utvecklar och sammanställer kunskap om mänskors vardag, alltså sin egen vardag.  Kyösti 

Raunio (2004)  menar att man numera poängterar klientens och praktikerns likvärdighet i 

både växelverkan och dialog och att man i dagens socialarbete främjar sina klienters 

angelägenheter – i sann settlementanda, såsom Jane Addams.   
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Ovan nämnda synsätt passar mitt forskningsområde som hand i handske. På fältet finns ett 

behov som bör synliggöras. I och med att samhället har förändrats, har även behovet av 

jämlikestöd och andra typer av stöd ökat för många grupper. Ofta är praktikern medveten 

om dessa behov, men resurserna att åtgärda dem är små. Kanske finns inte heller 

kunskapen om hur man ska möta behoven eller också tycker man att det finns annat som är 

viktigare. Kanske gör man såsom man alltid har gjort, för att det oftast har fungerat bra – i 

alla fall har det gjort det förr. Det är inte alltid alldeles lätt att involvera klienterna i ett 

arbete som handlar om dem själva, förutfattade meningar grasserar överallt. Ändå är det 

förebyggande arbetet och det arbete där klienter själva har kunnat göra sin röst hörd den 

verksamhet som oftast bär mest frukt.    

 

Samtidigt som jag upplever den praxisorienterade forskningen som den rätta, har min 

avhandling starka drag av aktionsforskning.  Beskrivningen av aktionsforskning och 

beskrivningen av praxisorienterad forskning överlappar ofta delvis varandra. Vilken är 

vilken, eller är det egentligen fråga om samma sak? I aktionsforskning (se t.ex. 

Metsämuuronen, 2006; Kuusela 2005) medverkar forskaren själv i den grupp som är 

föremål för studien. Detta är en metod som väl lämpar sig för jämlikegrupper och 

självhjälpsgrupper; inifrån gruppen ser forskaren gruppens syn på den egna gruppen och 

omvärlden. Forskarens medverkan i gruppen kan göra att gruppens medlemmar litar på 

forskaren och lättare berättar om sina upplevelser, samtidigt som forskarens objektivitet 

dock kan bli lidande.  En längre tids medverkan i en grupp ger forskaren nästintill oändliga 

möjligheter att studera jämlikegruppen som fenomen, såsom t.ex. dess gruppdynamik eller, 

som i mitt fall, att ta del av gruppmedlemmarnas erfarenheter i egenskap av far- och 

morföräldrar till barnbarn som är barnskyddsklienter. 

 

2.3 Etiska frågeställningar 
 
Att garantera informanternas anonymitet har vållat mig en hel del huvudbry vid 

genomförandet av denna undersökning.   Anonymiteten är en aspekt som diskuterats med 

informanterna i jämlikegruppen. Visserligen sa informanterna att de står för vad de sagt 

och att deras namn t.o.m. får nämnas i avhandlingen, men något sådant var naturligtvis helt 

uteslutet och inte heller etiskt hållbart. Man kan ju som Klaus Mäkelä (2005) fråga sig om 

man som forskare, eller i alla fall som pro gradu-skribent, tar sig sådana friheter som man 

inte skulle göra i vanliga fall. Vad vill jag med min avhandling? Finns det någon 
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efterfrågan på det som jag intresserar mig för? Vilka följder har min avhandling? Redan 

mitt val av ämnesområde och avgränsningarna pekar på ett ställningstagande. Mäkelä 

menar att man egentligen borde prata om forskningens ”etiker”, alltså använda sig av 

pluralis. Forskningsprocessen kan delas upp i ett flertal delar, som var och en har sin etiska 

(och moraliska) frågeställning.  Redan valet av undersökningsområde är ett tillfälle för 

moraliska reflektioner och de etiska frågeställningarna bör lyftas fram bl.a. när materialet 

samlas in, när data analyseras och tolkas och när arbetet slutligen publiceras.  

 

Som forskare har man tre olika typer av grundläggande förpliktelser: Förpliktelsen att 

producera tillförlitlig information om världen, förpliktelsen att upprätthålla vetenskapens 

offentlighet och förpliktelsen att respektera forskningsobjektens rättigheter. Enligt Mäkelä 

(2005) kan dessa förpliktelser komma i konflikt med varandra. För att konflikterna ska 

kunna lösas måste de först erkännas. Informanternas rättigheter får inte kränkas, men 

strävan att skydda informanterna får inte heller leda till att slutresultaten förvrängs eller till 

att den vetenskapens offentlighet åsidosätts.  Forskning utövas ju inte i första hand för 

informanternas skull, utan för att öka kunskapen, alltså för vetenskapens skull. När 

kunskapen inom ett område ökar, kan det leda till förbättringar och förändringar i 

samhället, vilka kan ha som slutresultat att informanternas livskvalitet ökar.  

 

Anneli Pohjola (2003) är inne på samma linje som Klaus Mäkelä och menar att forskaren 

är en moralisk aktör på vetenskapens spelplan och samtidigt en del av sin egen forskning. 

Inom social forskning sker möten mellan mänskor, det sker en interaktion mellan forskaren 

och informanten och genom forskaren alstras forskningen. Varje val i forskningsprocessen 

är mitt eget och varje val öppnar nya infallsvinklar för forskningens framskridande. När jag 

gör mina val måste jag samtidigt fundera på hur valen kan komma att påverka 

informanterna och deras familjer. När jag väljer intervjufrågor måste jag fråga mig om 

frågorna är för känsliga, samtidigt som jag ju vill ha svar på mina frågeställningar.  När jag 

väljer att tolka intervjuerna, är det då informanternas eller min egen röst som hörs? Styrs 

analysen och slutsatserna av mina egna tankemodeller eller klarar jag av att förhålla mig 

objektiv till materialet? Forskningens etiska frågeställningar är komplexa och inte alltid 

helt lätta att finna svar på. Mitt val av intervjuform, gruppintervjun, var inte ett självklart 

val, och det var omöjligt att veta hur intervjuerna skulle påverka respondenterna. 
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2.4 Gruppintervju  
 
Gruppintervjun (Cronin 2001) som metod har många fördelar, men också många 

begränsningar. Metoden ger ofta djupare information när gruppmedlemmarna tillsammans 

kan ta fram flera infallsvinklar än om de skulle intervjuas var för sig. Metoden är 

tidsmässigt effektiv; gruppintervjuerna är oftast 1½–2 timmar långa. Att använda sig av 

gruppintervju är ett snabbt och förmånligt sätt att samla mycket information.  

Gruppintervjun ger deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter och påminner kanske mera 

om en naturlig samtalssituation än en renodlad intervju, där varje svar är framkallat av en 

förutbestämd fråga. (Cronin 2001; Eneroth 1989, 102; Robson 2002, 284–285.)  

 

Metoden begränsas av tidsaspekten. Bara ett begränsat antal frågor kan ställas. Även 

moderatorn och gruppmedlemmarna medför begränsningar. Den som utför gruppintervjun 

måste ha kunskaper i gruppdynamik. Också etiska frågeställningar kan uppkomma vid 

gruppintervjuer. De uppstår genom att det är fråga om en grupp och genom att man kan få 

felaktig information. Det som sägs/berättas, sägs i förtroende – kan jag lita på att de andra 

gruppmedlemmarna inte för mina tankar och åsikter vidare? Dessutom kan inte resultaten 

generaliseras till att motsvara den stora allmänhetens åsikt. (Robson 2002, 285.) 

 

Enligt Valtonen (2005, 223) används ett flertal olika benämningar när gruppmetoder 

diskuteras (group interview, focus group, group discussion) och gruppmetoderna definieras 

på olika sätt beroende på vem som diskuterar dem och var de diskuteras. Vad är då en 

fokusgrupp? I Finland består en fokusgrupp av sex till åtta deltagare, medan grupperna i 

t.ex Frankrike och USA ofta är betydligt större, och kan ha  upp till femton deltagare. 

(Valtonen 2005; Cronin 2001.)  

 

 Vid gruppintervjuer kan det vara skäl att välja deltagare som så långt som möjligt 

representerar målgruppen.  Det är ju meningen att gruppmedlemmarna ska tillföra idéer 

och ge synpunkter på det aktuella temat. En homogen grupp kan ge medlemmarna en 

känsla av trygghet, men samtidigt  riskera att resultera i grupptänkande (groupthinking). 

Medlemmarna i en heterogen grupp kan inspirera varandra att se saker ur nya 

infallsvinklar. Å andra sidan är kanske meningen med gruppintervjun att medvetet få till 

stånd en viss typ av växelverkan och dynamik i gruppen, varför valet då faller på en 

heterogen grupp. I en heterogen grupp finns det särskilt stor risk för att en dominant 
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medlem förstör hela grupprocessen eller att de olika gruppmedlemmarna inte respekterar 

varandras åsikter. Det går inte att säga om det är bättre med en homogent eller heterogent 

sammansatt grupp – det beror på syftet med studien. (Valtonen 2005; Cronin 2001; Robson 

2002.) 

2.4.1 Gruppledaren – moderatorn 
 
 En gruppintervju förutsätter en förmåga att fungera som samtalsledare, moderator för 

målgruppen (fokusgruppen). Moderatorns roll är att vara inledare och pådrivare. Han eller 

hon skall se till att stämningen i gruppen hålls på en trygg, öppen och tolerant nivå. Om det 

finns problem i gruppdynamiken, såsom dominerande och tystlåtna gruppmedlemmar eller 

konfliktsituationer, är det moderatorns uppgift att försöka klara upp situationen. 

Moderatorn ska dock själv delta så lite som möjligt i diskussionerna och medvetet flytta 

över ansvaret för diskussionen på gruppmedlemmarna.  (Cronin 2001; Valtonen 2005.) 

 

Risken med en dåligt ledd och förberedd gruppintervju är att den kan ge ett tunt och ytligt 

material. Det är alltså viktigt att förbereda frågor som leder samtalet, så att det ger 

information av intresse för utvärderingen. Konsten att kunna lyssna kan aldrig poängteras 

för mycket när det gäller att få andra att tala. En berättelse, historia eller annat tal behöver 

alltid en lyssnare som aktivt signalerar att han eller hon lyssnar. Genom att ta på sig rollen 

som en aktiv och uppmuntrande lyssnare skapar man förutsättningar för motparten att 

producera berättelser. (Cronin 2001; Valtonen 2005.) 

 

Valtonen (2005, 223–224) gör skillnad mellan gruppdiskussion och gruppintervju. 

Skillnaden ligger i karaktären av växelverkan. Vid en gruppintervju poängteras 

växelverkan mellan moderatorn och varje enskild gruppmedlem. Man kan säga att 

moderatorn på sätt och vis gör enskilda intervjuer med gruppmedlemmarna genom att i tur 

och ordning ställa specifika frågor till dem. På detta sätt har moderatorn kontrollen över 

den växelverkan som äger rum och uppmuntrar inte gruppmedlemmarna att diskutera 

temat med varandra.  

 

Vid en gruppdiskussion försöker moderatorn däremot medvetet att få igång växelverkan 

mellan gruppmedlemmarna. Moderatorn bjuder ut olika teman och diskussionskoncept åt 

gruppmedlemmarna att diskutera och kommentera.  För att diskussionen ska hållas 

levande, kan moderatorn använda sig av olika öppna frågor såsom: Vad? På vilket sätt? 
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Berätta mera! När gruppen har motstridiga åsikter, kan moderatorn ställa fördjupande 

frågor eller leda in samtalet på andra spår. Moderatorn kan också använda sig av olika 

slags tekniker och material t.ex. visuellt material, inlevelsetekniker och rollspel. (Valtonen 

2005.) 

 

En gruppintervju eller gruppdiskussion är ingen form av självhjälpsgrupp och har heller 

inget egentligt terapeutiskt syfte (Robson 2002, 287). Den kan dock stärka medlemmarnas 

vi-anda genom att ge dem möjlighet att dela sina erfarenheter med andra som befinner sig i 

en liknande situation (Valtonen 2005, 227).  

 

2.5 Att samla material och välja analysmetod 
 
Gruppintervjun lämpar sig inte för alla slag av frågeställningar och analysen av materialet 

är tidskrävande.   Samtidigt som samtalsledaren påverkar personerna mindre vid en 

gruppintervju än vid enskilda intervjuer, finns det risk för att gruppmedlemmarna påverkar 

varandra. Det material som gruppen producerar dokumenteras främst med hjälp av 

anteckningar, bandspelare, video osv. Robson (2002, 288) ger det goda rådet att alltid göra 

anteckningar även om man tar upp intervjun på band.  Det kan hända att bandupptagningen 

misslyckas av olika orsaker. Materialet från gruppintervjuer och gruppdiskussioner består 

främst av växelverkan, och det går i viss mån att påverka denna växelverkan genom att 

fundera på kriterierna för hur gruppen är sammansatt (Cronin 2001). 

 

Med tanke på analysen av materialet anser (Robson 2002, 290) att det är för sent att 

fundera på analysmetoder när intervjumaterialet väl är transkriberat. Valet av analysmetod 

ska ske före intervjuerna inleds. Valtonen (2005, 239–241) menar att vad som kommer att 

utgöra det slutliga analysmålet ibland kan visa sig bli en överraskning för forskaren. Något 

som inte var föremål för någon direkt fråga vid intervjutillfället, men som ändå togs upp av 

gruppmedlemmarna, kan visa sig utgöra ett mycket fruktbart material för analys. När 

forskaren hittar intressanta analytiska synvinklar uppstår också frågan: Hur ska jag 

presentera mina fynd? Ur en mångfald kvalitativt material är det endast möjligt att 

redogöra för en bråkdel.  Analysen borde ha som mål i att disponera eller generalisera ny 

information, som i sin tur ger material och möjligheter till utveckling (Moilanen 1995, 68). 
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Själva analysen kan delas in i fem olika delmoment: att organisera det insamlade 

materialet, att skapa kategorier, teman och mönster, att testa de framväxande hypoteserna 

mot materialet, att söka efter alternativa förklaringar till det som framgår av materialet 

samt att skriva en rapport. Det obearbetade materialet har egentligen ingen betydelse. Det 

är först när materialet tolkas som det får betydelse för läsaren av den skriftliga rapporten. 

(Marshall & Rossman 1995, 113).   

 

2.5.1 Innehållsanalys  
 
Intervjuerna analyseras med tillämpning av en kvalitativ deskriptiv metod, även kallad 

kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen ger vida tolkningsmöjligheterna och 

inkluderar tolkningar av latenta budskap i det undersökta materialet.  Innehållsanalysens 

teoretiska referensram utgår från symbolisk interaktionism och bygger på tanken att det 

viktiga är hur vi skapar oss en bild av hur vår värld ser ut. Ur denna bild kan vi sedan 

försöka beskriva uppfattningar om olika handlingsmönster, uttalade eller outtalade regler 

och koder samt maktstrukturer. 

 

I den studie som denna avhandling beskriver delades det transkriberade intervjumaterialet 

upp i meningsbärande enheter, t.ex. enstaka ord, meningar eller längre textavsnitt. Varje 

meningsenhet utvärderades sedan utifrån en specifik frågeställning. Koder med likartat 

innehåll sammanställdes i underkategorier, som sedan bedömdes utgående från hur de 

meningsbärande enheterna i respektive underkategori kunde sammanföras på ett 

meningsfullt sätt och i vilken utsträckning det fanns tydliga skillnader mellan 

underkategorierna. Likartade underkategorier sammanfördes sedan i huvudkategorier.  

 

Ur frågeställningarna i intervjun utkristalliserades många intressanta meningsbärande 

enheter. Analysens slutgiltiga inriktning bestämdes av att jag som grund för min analys av 

intervjumaterialet använde Margaret Platt Jendreks (1994) och Helena Hurmes (1991) 

analyser av far- och morföräldrar, vilka jag kombinerat i tabell 1 på sidan 68. Att tabellen 

har använts som grund för analysen framgår tydligt av rubriken till kapitel sex.  I en analys 

skall materialet ordnas i en komprimerad och klar form, utan att viktig information går 

förlorad.  Jouni Tuomi och Anneli Sarajärvi (2002, 93–121) beskriver på ett lättfattligt och 

utförligt sätt hur man ska gå till väga när man gör en databaserad innehållsanalys. Även 

Annika Lantz (1993) beskriver hur man ska koda materialet utan att meningen går förlorad 
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och hur man sedan skall börja leta efter mönster i koderna, för att slutligen kunna dra 

slutsatser och kritiskt granska dem. Analysen av intervjuerna syftar för det första till att 

skapa en förståelig och konsistent helhet. För det andra syftar analysen till växling mellan 

delarna och helheten, dvs. till att göra det möjligt att ur helheten lyfta fram speciellt 

intressanta delar, för att sedan fortsätta att behandla helheten.   

 

2.5.2 Bearbetning av intervjuerna  
 

Innan man kan börja analysen måste det insamlade materialet bearbetas. Jag började med 

att lyssna genom det bandade intervjumaterialet ett par gånger innan jag tog itu med det 

arbetsamma transkriberingsmomentet. Intervjuerna transkriberades inte ordagrant; pauser, 

suckar och prat om serveringen under intervjun och dylikt har ingen betydelse för 

analysen. Hänsyn har tagits till om intervjun påverkat deltagarna emotionellt, t.ex. om en 

frågeställning har väckt starka känslor. Kvaliteten på banden var varierande. Männens tal 

hördes tydligare än kvinnornas.  Det fanns mycket brus på bandet och hörbarheten stördes 

ganska mycket av att informanterna åt under tiden som intervjuerna gjordes. Serveringen, 

som bestod av ostbricka och äppeljuice, var avsedd att göra situationen mera avspänd, men 

försvårade avsevärt transkriberingen. Jämsides med intervjun hördes kluckande när 

informanterna slog juice i sina glas och skrapljud när de tog för sig av ost och kex.  Vid det 

andra intervjutillfället var kvaliteten på bandupptagningen betydligt bättre och 

transkriberingen gick lättare.  

 

Efter att materialet transkriberats, bör materialet läsas igenom upprepade gånger för att 

man skall komma så nära inpå det som möjligt. Att vara lyhörd och öppen för olika 

infallsvinklar är viktigt.  Vad är viktigt för informanterna? Finns det teman som upprepas 

flera gånger? Finns det uppenbara olikheter i de olika informanternas svar på samma 

fråga? Det material som är relevant för undersökningens frågeställningar listas för analys 

och resterande material måste läggas åt sidan – allt kan inte tas med i den slutliga analysen. 

Mina intervjufrågor har delats in i tre huvudgrupper, som i sin tur består av undergrupper.  

 

Intervjuerna behandlade tre huvudteman 1) Tiden med gruppen, 2) Det förflutna och 3) 

Nuet och framtiden. Dessutom tillkom 4) Livet när barnbarnet är barnskyddsklient och 5) 

Far- och morföräldrarnas budskap till socialarbetarna om stöd.  Intervjuaren fick fria 

händer att genomföra intervjuerna. Ibland dröjde informanterna länge vid vissa 
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frågeställningar, ibland fick intervjuaren locka informanterna att svara på frågeställningen. 

Speciellt den frågeställning där informanterna fick reflektera över ansvaret för barnbarnet 

gav upphov till långa svar. Vid det andra intervjutillfället ställdes kompletterande frågor.  

 

För att på ett vettigt och enkelt sätt kunna bearbeta materialet, antecknade jag efter 

samtalen de olika huvudgrupperna med undergrupper i ett analysformulär och gick 

systematiskt igenom svaren i det transkriberade materialet.  Därefter kunde nya 

huvudteman urskiljas. I kapitel sex finns fyra underrubriker under vilka jag försöker  ge 

svar på de frågor som denna avhandling är avsedd att besvara. Under de fyra 

underrubrikerna behandlas ‘Faktorer som påverkar rollen’ som mor- och farförälder när 

barnbarnet är barnskyddsklient, ’Aspekter på rollen’ som far- och morförälder när 

barnbarnet är barnskyddsklient’, ’Dimensioner hos rollen’ som far- och morförälder när 

barnbarnet är barnskyddsklient samt ’Jämlikegruppens betydelse’ för dessa far- och 

morföräldrar. I analysen framkommer förutom mina egna tolkningar också informanternas 

högst subjektiva upplevelser och känslor när barnbarnet är barnskyddsklient.  Intervjuerna 

har översatts från finska till svenska, varför citaten i analysen inte är ordagranna. Alla 

namn har ändrats och en del detaljer har inte kunnat tas med eller har ändrats något, allt för 

att hindra att informantens identitet avslöjas.  
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3 OM JÄMLIKESTÖD OCH SJÄLVHJÄLPSGRUPPER 
 
I Nord-Amerika har forskningen i jämlikegrupper pågått sedan 1960-talet medan man i 

Norden började forska mera systematiskt i ämnet först på 1990-talet. Forskarna har främst 

kartlagt hurudana och hur många jämlikegrupper det finns och varför mänskor söker sig till 

jämlikegrupper. (Nylund 2005, 196.)  Begreppsutredning har också intresserat forskarna 

och Magnus Karlsson (2002, 49) påpekar att det är på sin plats att var och en som 

presenterar forskningsresultat inom begreppen självhjälpsgrupper och ömsesidigt stöd 

(jämlikestöd) gör klart för läsaren vilka definitionskriterier han eller hon använder i sin 

undersökning eftersom man kan betrakta begreppet ur olika synvinklar. 

3.1 Självhjälpsgrupper - gammalt fenomen i ny tappning 
 
Historiskt är självhjälpsgrupperna inget nytt fenomen. De första moderna 

självhjälpsgrupperna uppkom i Nordamerika och vissa europeiska länder i slutet av 1800-

talet. I samband med industrialiseringen på 1700- och 1800-talen började de traditionella 

lokala nätverken falla sönder.  Mänskorna flyttade in till städerna och samhället 

förändrades snabbt. I Finland skedde förändringarna betydligt senare och den traditionella 

och den moderna livsstilen levde länge sida vid sida. (Nylund 2000, 28–31; Nylund 

1996b.)    

 

Urbaniseringsprocessen har enligt Sini-Tuulia Lehtinen (1997) inte minskat på den 

informella vardagshjälp som en människa får. Med detta menar Lehtinen att grannar och 

arbetskamrater hjälper varandra och vid större svårigheter ber man om hjälp av sin familj 

och sina släktingar. Även Kotakari och Rusanen (1996, 177–189) har i sin forskning 

kommit till liknande resultat (rubriken ”Det sociala nätverket” i kapitel 5 i denna 

avhandling). Enligt Pulkkinen (2002, 160; även t.ex. Hurme 2006, 260) så har 

flyttningsrörelsen fjärmat släktingarna från varandra. Olika fritidssysselsättningar, arbetet 

och andra mänskorelationer tar upp mycket tid medan upprätthållandet av kontakten med 

släktingar som bor långt borta har hittat nya former, såsom telefonkontakt och e-post som 

till en viss del kan kompensera avståndet.  Enligt Nylund (2000, 29) söker man oftare hjälp 

av sakkunniga i städerna. Detta har att göra med att de egna släktingarna ofta bor långt 

borta och att familjerna har differentierats.   
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De första social- och hälsovårdsorganisationerna i Finland grundades i slutet av 1800-talet. 

Idéerna om jämlikestöd kom från Tyskland och Stor-Britannien. Självhjälpsgrupper såsom 

t.ex. AA-grupper har funnits länge, i Finland grundades de första  i slutet på 1940-talet.  

Medlemmarna i AA-grupperna vet vad det betyder när man får hjälp av en jämlike – när 

man har någon som lyssnar och förstår.  På 1960-talet bildades olika typer av 

självhjälpsgrupper med starkare inriktning på personliga och sociala problem. Finland 

följde här en liknande trend som olika Europeiska länder och Nord-Amerika.   (Nylund 

2000, 34–38.) 

3.1.1 Lågkonjunkturen och det nyväckta intresset för den tredje sektorn 
 
Den starka tillväxten hos den s.k. tredje sektorn på 1990-talet hade många olika orsaker. I 

samband med lågkonjunkturen och de nedskärningar av den sociala servicen, som följde i 

dess kölvatten, väcktes ett nytt slags intresse för den tredje sektorn. Man hoppades och 

trodde på den tredje sektorns möjligheter att minska arbetslösheten och till en viss del 

återuppbygga den delvis nedmonterade social- och hälsovårdsservicen.  Möjligheter att 

aktivera medborgarna till självhjälp önskades, man hänvisade till medborgarnas 

skyldigheter att ta hand om sig själva och ville även att medborgarna skulle ta större ansvar 

för närsamhället. Frivilligverksamheten fick dock inte tillräckliga resurser, vare sig 

finansiella eller personella, och de förväntningar som ställdes på det frivilliga arbetet stod 

mången gång inte i proportion till möjligheterna att genomföra det. (Nylund 2000, 43–45; 

Julkunen 2000; Matthies, Kotakari, Nylund 1996, Matthies 1994.) 

 

Under omställningen av välfärdstaten byggde man upp en ”ny” frivilligsektor. Denna var 

också förknippad med nya politiska betoningar. Vissa nya ideologiska strömningar, både 

på nyliberalt och kulturkonservativt håll riktade kritik mot välfärdsstaten, vilket även det 

bidrog till att rikta intresset mot den tredje sektorn. I en tid av förväntningar och krav såg 

en del socialt inriktade frivilliga organisationer möjligheter att flytta fram sina positioner 

och stärka sin roll, medan andra förhöll sig mera avvaktande. Det oavlönade frivilliga 

arbetet ses fortfarande som ett tillskott i tider av åtstramningar och omprioriteringar i 

kommunerna och myndigheternas intresse har oftast varit konjunkturbetonat. På kommunal 

nivå talar man ofta om att det frivilliga arbetet behöver stödas och att samarbetet mellan 

organisationerna och kommunerna bör utvecklas.  En viktig finansiär av frivilligarbetet är 

Penningautomatföreningen (PAF). Den beviljar understöd till allmännyttiga organisationer 
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och stiftelser som önskar främja hälsa och social välfärd och som har rättskapacitet. 

(Nylund 2000; Julkunen 2000; Nylund 1997, Matthies 1996.)  

 

Lågkonjunkturen förklarar dock inte helt det stora intresset för självhjälpsidén och det sätt 

på vilket idén har utvecklats. I Europa började självhjälpsgrupper uppstå under1970-talet 

och antalet har hel tiden ökat. Jürgen Matzat (1994; ref. Nylund 1996a, 22–23; även 

Hyväri 2005, 216; Nylund 1996b, 196–197) presenterar tre märkbara förändringar som har 

bidragit till ökningen av självhjälpsgrupperna i delar av Europa: För det första har 

sjukdomstyperna förändrats.  Olika former av kroniska sjukdomar som beror på 

levnadssätt, omgivning och beroende kräver andra former av vård än tidigare. För det 

andra har det skett förändringar i det sociala nätverket. Familjernas storlek har minskat och 

arbetet har fört människor från deras hemtrakter. Kyrkan och församlingarnas sociala 

uppgift är inte längre så betydelsefull som den en gång var. För det tredje har 

värderingarna förändrats. Det är inte bara de professionella arbetarna som kan lösa 

problem utan även andra klarar av det. Samtidigt har gör-det-själv-mentaliteten blivit allt 

vanligare, initiativtagningen och ansvaret för att sköta sina egna angelägenheter har ökat. 

Detta kan ses som en ökning av verksamheten på gräsrotsnivå och ökad medverkan i olika 

former av lokal verksamhet.  

 

Enligt Matthies (2000, 212; ref. Matthies 1994) baserade sig frivilligsektorns legitimitet på 

tre olika villkor. För det första skulle den tredje sektorn inte ses som en ersättare för den 

offentliga sektorn eller som dess konkurrent. För det andra skulle den tredje sektorn vara 

ett komplement till den offentliga sektorn, den skulle producera tjänster som den offentliga 

sektorn inte hade möjlighet eller resurser att producera. Problemlösningarna kunde vara 

utformade på ett annat sätt och man kunde t.ex. driva minoriteters sak på ett annat (nytt) 

sätt. För det tredje skulle den tredje sektorn samarbeta med den offentliga sektorn. Den 

skulle vara en del av samhällssystemet och inte utgöra ett konkurrerande alternativ till den 

offentliga sektorn. På 1980-talet kritiserade många frivilligorganisationer och 

självhjälpsgrupper öppet kvaliteten hos den offentliga sektorns social- och 

hälsovårdsservice samt professionalismen inom den (bl.a. Siisiäinen 1996).  Ändå ville och 

vill de flesta självhjälpsgrupperna samarbeta med den offentliga sektorn. Frivilligsektorn 

har inte längre någon marginell position i samhället. Enligt Marianne Nylund (2000, 51, 

80) har den knappast någonsin ens haft det.  Frivilligsektorn är numera invävd både i den 
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offentliga sektorns verksamhet och i de enskilda hushållens vardag. Den ena behöver den 

andra och de olika aktörerna söker aktivt efter nya sätt att samarbeta.    

3.2 Jämlikestöd och självhjälpsgrupper 
 
Det mest betecknande för självhjälpsgrupperna är att gruppmedlemmarna frivilligt har sökt 

sig till och deltar i gruppen. Gruppen behöver någon som startar den, men ska denna 

person fungera som gruppledare hela tiden eller enbart de första gångerna? Hur fungerar 

gruppen om gruppledarskapet hör till ledarens professionella arbetsbild?  Är gruppen då 

alls längre en självhjälpsgrupp eller har den omvandlats till en form av socialt grupparbete 

eller t.o.m. gruppterapi? En utomstående ledare betyder trots allt att gruppen har en 

utomstående, icke-jämlik ledare. (Nylund 2000, 53; 1996a, 26.)  

 

Enligt Marja Vuorinen (1996; även Nylund 2000, 53) behöver inte gruppledaren veta vad 

gruppmedlemmarnas problem beror på eller vad man ska göra åt dem. Gruppledarens 

uppgift är att föra grupprocessen vidare och att hjälpa gruppmedlemmarna till självhjälp 

(genom det jämlikestöd som gruppmedlemmarna ger varandra). Gruppmedlemmarna väljer 

själva om de vill ha en utomstående ledare eller om de vill att en gruppmedlem ska leda 

gruppen.  När jämlikegruppen ”Mummo-energiaa ja pappa-poweria” på grupp-

medlemmarna enträgna önskan fick en fortsättning, ville gruppmedlemmarna att de 

utomstående ledarna skulle fortsätta som gruppledare. Gruppmedlemmarna ansåg att 

gruppen inte hade förutsättningar att fortsätta utan ledarna. Vad detta beror på är svårt att 

säga. Man kan spekulera i om det beror på att gruppen blev beroende av ledarna eller om 

gruppmedlemmarna helt enkelt inte hade krafter att fortsätta på egen hand. 

 

I figur 4 på sidan 31 har jag velat beskriva min syn på hur självhjälpsgrupperna är en del av 

frivilligverksamheten och att jämlikestödet fås i självhjälpsgrupperna. Den grundläggande 

principen ligger i den enskilda individens aktivitet i gruppen, där gruppmedlemmarna både 

får och ger stöd och hjälp åt varandra.  Jag anser att många jämlikegrupper inte skulle 

existera utan att det fanns någon form av frivilligverksamhet (eller stöd från den offentliga 

sektorn) i bakgrunden, t.ex. frivilliga som startar gruppen eller som ser till att det praktiska 

fungerar (t.ex. ordnar med lokaliteter och information om grupperna). Det finns stora 

skillnader mellan frivilligverksamhet och självhjälpsgrupper och den delade kunskapen är 

av olika slag, speciellt om den ”frivilliga” består av betald arbetskraft. Nylund (2000) 
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menar att kunskapen i självhjälpsgrupperna uttrycks explicit medan kunskapen inom 

frivilligverksamhet uttrycks implicit. I den senare väljer man om man vill dela med sig av 

sina erfarenheter eller inte.   När jag gjort mig förtrogen med litteratur om 

självhjälpsgrupper, har jag kommit att förstå att det finns många olika typer av dylika 

grupper (t.ex. Nylund 2000, 40–41, 51). 

 

FIGUR 4. Jämlikgruppens plats i frivilligverksamheten 

 
 

Jämlikestöd är grunden för all form av självhjälp och detta gör självhjälpsverksamheten 

unik.   Grupperna kan sinsemellan vara väldigt olika, både med tanke på hur de fungerar, 

vilken som är gruppens målsättning och orsaken till att gruppen grundades. Motivet till att 

delta i någon för deltagarna viktig verksamhet är att lätta upp vardagen och pigga upp sig 

själv.  Ömsesidig omsorg och hjälp tycks födas ur medlemskapet, det gemensamma 

problemet eller den gemensamma identiteten samt ur allmänt deltagande, och vara en mer 

eller mindre integrerande faktor i andra föreningsverksamheter.  Man kan försöka förstå 

denna typ av omsorg i ett samhang av nätverk och socialt kapital. Det är dock svårt att sätta 

klara gränser mellan insatser för andra i utsatta grupper och för ömsesidigt stöd till 

medlemmar i den egna gruppen.   (Nylund 2005; Nylund 2000.) 
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Såsom i all annan gruppverksamhet, är inte heller medlemmarna i en jämlikegrupp helt 

jämställda. Det kan finnas medlemmar som är mera dominerande än andra och som hindrar 

de andra från att uttala sig – detta kan leda till att missnöjda medlemmar väljer att sluta i 

gruppen.  En del mänskor är dessutom mera aktiva än andra och väljer att vara med i flera 

olika aktiviteter. Rädslan av att bli stämplad på något sätt kan dock vara en orsak till att 

inte gå med i en jämlikegrupp.  Detta kan leda till ett visst urval i jämlikegrupperna – allt 

är kanske inte så frivilligt och jämlikt som det verkar.  Medlemmarna i jämlikegruppen 

väljer i huvudsak ändå själva om de vill vara med eller inte och vad de vill prata om och 

definierar också själva ”problemet” som de vill lösa. (Nylund 2000; Nylund 2005.) I 

jämlikegruppen ”Mummo-energiaa ja pappa-poweria” befinner sig gruppmedlemmarna i 

samma skede av livet med ett ”problem” som för dem samman: De är pensionerade far- 

och morföräldrar med ett stort ansvar för sina barnbarn som är barnskyddsklienter.  

3.3 Projektet ”mummo-energiaa ja pappa-poweria”  
 
Far- och morföräldrar med barnbarn som är barnskyddsklienter befinner sig ofta i en 

besvärlig situation. De sköter sina barnbarn längre eller kortare perioder och är ofta 

ensamma med sina tankar och sin frustration över situationen. De bildar en relativt osynlig 

grupp både politiskt, socialt och ekonomiskt. Vem ser till dessa far- och morföräldrars 

välbefinnande och att de orkar med sin vardag? Detta var en fråga som väcktes i en 

familjestödsenhet i Karleby våren 2005.  Hösten 2005 startade planeringen av projektet 

”Mummo-energia ja pappa-poweria”, som genomfördes våren 2006 av gruppens ledare 

under arbetstid som en stödform inom familjestödet vid Karleby stads bastrygghetscentral.  

Projektets budget var anspråkslös, varför den kunde den godkännas med ett 

tjänstemannabeslut.  

 

Projektets mål var att gruppen skulle ge deltagarna krafter och rekreation. Att träffa andra 

som befinner sig i en liknande situation som man själv ger möjlighet att dela tankar och 

erfarenheter och få jämlikestöd. Då orkar man bättre med vardagen. Tanken var också att 

få far- och morföräldrarna att känna att någon bryr sig om dem och att deras arbete 

uppskattas. Dessutom ville initiativtagarna förmedla kunskap om mänskans utveckling 

samt information om problem relaterade till mental hälsa och rusmedel. Utomstående 

föreläsare kallades vid två tillfällen att berätta om dessa ämnesområden.  Föreläsningarna 

uppfattades som intressanta av gruppmedlemmarna, men allra bäst tyckte 
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gruppmedlemmarna om utflykterna. Särskilt för männen blev utflykterna en källa till 

diskussioner om bl.a. vart vi skulle åka, vem som skulle ta med sig ved samt om andra 

praktiska arrangemang. 

 

Eftersom det var högst troligt att gruppdeltagarna skulle komma att samtala om känsliga 

och högst personliga angelägenheter, kändes en liten sluten grupp med högst tio deltagare 

som det enda alternativet för gruppen. Deltagarna i gruppen fick man genom att informera 

familjestödsenheterna i Karleby om projektet och uppmana dem att komma med förslag på 

deltagare. De föreslagna gruppdeltagarna kontaktades och informerades om projektet. Alla 

som kontaktades ville delta i gruppen och en liten broschyr (Bilaga 4) om projektet och 

programmet skickades till dem. När gruppen startade 19.1.2006 hade en deltagare hoppat 

av, men nio deltagare kom till träffarna våren 2006. Enligt det på förhand uppgjorda 

programmet skulle gruppen träffas sju gånger under tiden mellan januari och juni 2006. På 

gruppmedlemmarnas önskan samlades gruppen en extra gång, alltså sammanlagt åtta 

gånger. Gruppen samlades i Karleby kyrkliga samfällighets lokaliteter och valet av 

samlingsplats upplevdes som lyckat. 

 

I gruppen diskuterade man huruvida far- och morföräldrar uppskattas eller inte. 

Gruppdeltagarna talade om sina egna far- och morföräldrar och den gemensamma 

upplevelsen var att far- och morföräldrar inte numera värdesätts lika mycket som förr. Far- 

och morföräldrarna kände sig ofta som en börda för samhället, men samtidigt upplevde de 

att de var viktiga för sina barn och barnbarn. Deltagarna berättade att de hade fått en viktig 

uppgift av barnskyddets socialarbetare, samtidigt som stödet enligt deras mening varit 

obetydligt. Tidsbrist hade angivits som orsak när det stöd som far- och morföräldrarna 

hade begärt inte hade kunnat ges dem. 

   

För att bättre kunna åskådliggöra gruppdeltagarnas kraftkällor, vad som tär på deras krafter 

och vad de drömmer om gjorde man tillsammans ett ”Träd av kraftkällor” (Bilaga 5) 

(Voimavarapuu) enligt Malmi (2003, 87). På ett stort papper ritades ett stiliserat träd upp 

och pappret fästes på svarta tavlan. Ovanför trädet ritades moln.  Molnen symboliserar 

drömmarna, trädets krona symboliserar det som tär på krafterna och trädets rotsystem 

symboliserar kraftkällorna. Gruppdeltagarna uppmanades att på post-it klisterlappar skriva 

ner ord som beskrev dessa omständigheter i deras eget liv. Eftersom gruppmedlemmarna 

inte ville utföra uppgiften individuellt, genomfördes den som ett grupparbete, där 
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medlemmarna i interaktion sökte ord. Den ena gruppledaren skrev ner orden på lapparna 

och den andra ledaren fäste lapparna på trädet. Orden gav upphov till många diskussioner 

och många känslor steg upp till ytan.  

 

Far- och morföräldrarna drömde bl.a. om att få resa, att inte vara så stressade, att de skulle 

få ha hälsan och att barnbarnen så småningom skulle växa upp. Saker som tärde på 

krafterna var negativa känslor, oro, rädsla och sömnlöshet. Den egna familjen, såsom 

barnen och barnbarnen, tärde på krafterna samtidigt som de var en kraftkälla. Andra 

kraftkällor uppgavs vara olika fritidssysselsättningar, kristen tro, kärlek och vänner. Vid 

den sista träffen inom ramen för projektet diskuterade deltagarna vad gruppen hade betytt 

för dem. Medlemmarna ansåg att gruppen varit viktig och att det kändes svårt att gruppen 

skulle upphöra. Deltagarna hade upplevt sig behöva jämlikestöd, men tidigare hade de  inte  

vetat var de skulle få det. Jämlikestödet upplevdes som viktigt, eftersom ingen annan än en 

jämlike kan förstå den som befinner sig i en liknande livssituation.  I jämlikegruppen 

kände far- och morföräldrarna att de inte var ensamma.  

3.4 Exempel på intressant forskning som tangerar mitt ämnesområde 
 
Jag har inte lyckats hitta en enda jämlikegrupp i Finland som skulle ha haft samma 

målgrupp som ‘Mummo-energiaa ja pappa-poweria’ i Karleby och ingen finländsk 

forskning som skulle beröra denna specifika problematik.  Karlsson (2002, 80–81) har 

hittat ett antal internationella publikationer där självhjälpsgrupper för familjer och anhöriga 

har behandlats som underteman. Mest har man diskuterat självhjälpsgrupper i samband 

med barnmisshandel samt grupper för föräldrar som utnyttjat sina barn sexuellt. Dessa 

grupper har i stor utsträckning haft professionella ledare och grupperna har fungerat som 

extra stöd i svåra familjesituationer. Men även i Norden har man dock forskat en hel del 

inom detta område och jag presenterar nedan helt kort två sinsemellan ganska olika norska 

rapporter.  

 

Seim, Hjemdal och Nilsen (1997) har publicerat en rapport som bygger på 

aktionsforskning och försök med självhjälpsverksamhet bland arbetslösa, fattiga, flyktingar 

och invandrare samt frigivna fångar i Norge. Rapporten söker svar på vilken betydelse 

självhjälpsverksamhet kan ha för dessa grupper och om självhjälpsverksamhet kan 

förbättra dessa utsatta gruppers position i samhället. De centrala frågeställningarna är om 
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självhjälpsgrupper kan bidra till flyktingars och invandrares integrering i samhället eller 

om självhjälpsgrupperna kan få en socialpolitisk betydelse för de arbetslösas situation i 

samhället eller leda till att utstötta grupper i högre grad deltar i samhällsdebatten.  I 

rapporten behandlas inte självhjälp, eller jämlikestöd, till far- och morföräldrar men den är 

av intresse såtillvida att den fokuserar på marginalitet och på självhjälpens mångfald. Seim, 

Hjemdal och Nilsen konstaterar att olika typer av självhjälpsgrupper för en del av 

deltagarna har varit av betydelse för deras individuella anpassning och integrering i 

samhället, medan grupperna för andra har betytt en förbättrad levnadssituation (bl.a. 

ekonomiskt) och sporrat dem till ökad aktivitet för att bättre klara av den egna marginella 

livssituationen.  

 

Kan man kalla far- och morföräldrar med barnbarn som är barnskyddsklienter för 

marginaliserade individer?  Frågan är inte alldeles lätt att besvara. Svaret beror naturligtvis 

i hög grad på vad man menar med marginalisering. I den aktuella rapporten definieras 

marginell som något som befinner sig i närheten av en gräns, i utkanten eller utanför något, 

eller som något som gömts undan och som har liten betydelse (Seim, Hjemdal & Nilsen 

1997). Om man använder denna definition, kan en del far- och morföräldrarnas roll i 

barnskyddet betecknas som marginell, vilket innebär att far- och morföräldrarna i denna 

roll skulle vara en marginell grupp, samtidigt som de kan ha en icke-marginell roll i 

förhållandet till barnbarn som inte är barnskyddsklienter. En del far- och morföräldrarna i 

föreliggande pro gradu-avhandling har känt sig marginaliserade såtillvida att de känt sig 

förbisedda i barnskyddet bl.a. med tanke på det stöd de önskat sig. Marginalitet är alltså ett 

mångtydigt begrepp och en person kan vara marginaliserad på ett eller flera område medan 

men inte på andra områden.  

 

 I sin doktorsavhandling analyserar Reidun Follesø (2004) en intresseorganisations möte 

med dagens barnskydd i Norge och reflekterar kring temat om brukare och brukade i 

barnskyddet. Vem är brukarna och vem är de brukade? I sin frågeställning utgår Follesø 

från ungdomar som varit barnskyddsklienter, deras berättelser och hur användandet av 

dessa berättelser kan hålla fast ungdomarna i en offerposition som de själv vill frigöra sig 

ifrån. I sin studie analyserar hon organisationens roll i en lagändringsprocess där 

organisationens väg från att ha varit samarbetspartner till påverkare framhävs i ljuset av ett 

medverkande brukarperspektiv där empowerment är ett bärande teoretiskt begrepp.  I sina 

forskningsresultat beskriver Follesø intresseorganisationen, Landsforeningen for 
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barnevernsbarn, som både brukare och brukade i sitt möte med barnskyddet.  

Organisationen har varit brukare i den meningen att de önskat få inflytande, något de också 

lyckats med.  Inom socialt arbete syns en ökande facklig och politisk vilja till att inkludera 

brukare både på individ- och gruppnivå. Resultaten i Follesøs avhandling synliggör några 

av möjligheterna och utmaningarna som finns i samarbetet mellan brukarorganisationer 

och olika typer av socialservice.   

 

Follesøs tankar fick mig att fundera på jämlikegruppen som en väg för far- och 

morföräldrarna från känslan att vara ett offer för omständigheterna till känslan att vara en 

resursperson för barnbarnen och barnskyddsarbetet. Det handlar då om att förändra sin 

position från brukade till brukare.  Follesø menar att skillnaden mellan brukare och 

brukade är hårfin och alltså inte lätt att finna. Är det den brukades eller brukarens röst vi 

hör eller tror oss höra i berättelserna?  Enligt Follesø (2004, 26) ger brukarbegreppet 

associationer till val, egenaktivitet och inflytande, det signalerar en maktrelation mellan 

hjälparen och den hjälpsökande och det kan både utesluta och innesluta någon i en 

brukargrupp. I jämlikegruppen mummo-energia ja pappa-poweria syntes detta tydligt. 

Deltagarna i gruppen var (ut)valda av socialarbetarna, medan andra med ett kanske lika 

stort eller större behov att få ta del av denna serviceform har uteslutits ur gruppen, som de 

(ut)valda inneslutits i.  

 

Grupper där far- och morföräldrar vars barnbarn är barnskyddsklienter kan få jämlikestöd 

är ett nytt fenomen i Finland. I Storbritannien finns liknande grupper, och i USA, där ca tre 

miljoner barn bor hos sina far- och morföräldrar, finns ett stort urval referensgrupper och 

mycken forskning inom området. Strom och Strom (1993) konstaterar i sin artikel om 

stödgrupper för far- och morföräldrar att det viktiga för att far- och morföräldrar ska lyckas 

i sin uppgift är att de uppfattar sitt arbete som viktigt och att de vill lyckas med uppgiften. 

Fördelen med olika typer av stödgrupper är att man i gruppen kan bygga upp och 

upprätthålla en positiv attityd och ett konstruktivt beteende i förhållande till barnbarnens 

föräldrar (de egna barnen) och handledning i frågor rörande barnens uppväxt i dagens 

samhälle. Många far- och morföräldrar känner sig överhopade med krav att räcka till både 

vad som gäller tid, ork och ekonomi. I gruppen kan de få hjälp med att anpassa sig till sin 

nya roll som barnbarnets kanske huvudsakliga vårdare.  
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3.5 Personlig eller social målinriktning 
 
Follesø (2004) skiljer mellan brukarmedverkan på individ- och gruppnivå och 

socialpolitisk nivå.  På socialpolitisk nivå blir det ofta så, att myndigheterna och 

myndighetspersonerna talar å klienternas vägnar. Detta är en av orsakerna till att så många 

frivilliggrupper startats på initiativ av aktiva aktörer, för att driva sin speciella fråga och få 

inflytande i den politiska debatten. När brukarna själva medverkar, blir det lättare att 

påverka deltagarnas personliga liv, men det blir också lättare att uttrycka en hel grupps 

åsikter och påverka dess möjligheter.  

 
De finska självhjälpsgrupperna kan anses vara antingen personligt målinriktade eller 

socialt målinriktade. I de personligt målinriktade grupperna finns en ambition om personlig 

tillväxt och att stärka bl.a. identiteten och självkänslan. För att klara vardagen och lära sig 

hantera sitt eget liv och de problem som finns där strävar deltagarna efter att samtala om 

sådant som tidigare varit otänkbart att ta upp. Man delar på erfarenheter, idéer och känslor. 

I gruppen kan man lära sig att hantera sin livskris och på detta sätt förebygga mentala 

problem. Man bygger upp ett hopp för framtiden och håller uppe sin fysiska och psykiska 

hälsa.  Målet med jämlikestödet är att tillsammans möta likartade problem. Genom att 

lyssna till andras erfarenheter och dela med sig av sina egna förstår man sitt eget och 

andras liv. Genom samhörigheten lär man sig vara tillsammans, samtidigt som man lär sig 

att uttrycka empati. (Nylund 2000, 90.)  

    

De sociala målen för självhjälpsgrupperna kan delas in i kollektiva mål, välfärdsreformer, 

påverkan av samhälleliga attityder samt utbildning. Bland de kollektiva målen finns mål 

som har att göra med arbetslöshet, såsom att förebygga arbetslöshet och att sysselsätta 

arbetslösa. De kollektiva målen syftar till att förebygga social marginalisering och 

uppmuntra till frivilligarbete.  Arbetet mot droger, arbetet att ge ensamstående föräldrar 

högre status samt att synliggöra sådana som tar hand om andra (närstående) är andra 

exempel på kollektiva mål. Bland välfärdsmålen finns en strävan att kunna erbjuda bättre 

socialservice och arbetslöshetsförmåner – att säkra inkomsterna och utveckla och stöda 

samarbetet mellan klienter (patienter) och sakkunniga. (Nylund 2000, 90.) 

 

Karlsson (2002, 176–182) har intresserat sig för självhjälpsgruppens funktion för den 

enskilde deltagaren och funnit funktioner som handlar om förståelse, möjlighet till stöd, 



38 
 

gruppen som informationskälla, gruppens sociala funktioner samt ytterligare två funktioner 

som handlar om att konstruera en gemensam verklighet kring sitt problem och avhjälpa, 

begränsa eller uthärda det gemensamma problemet. Den funktion som handlar om 

förståelse är grundläggande för de följande funktionerna.  När människor befinner sig i 

liknande livssituationer, kan de förstå varandra på ett sätt som annars inte vore möjligt. 

Gruppmedlemmarna kan gemensamt konstruera problemet på ett sätt som skiljer sig från 

de professionellas konstruktioner. Samtidigt finns möjligheten att få stöd. Stödet bygger på 

den gemensamma förståelsen för det problem som gruppen samlas kring. I gruppen kan 

man få tips om hur de andra gruppmedlemmarna gjort i motsvarande situation, såsom 

varifrån de fått information och hjälpmedel, samtidigt som man kan dela med sig av sina 

egna erfarenheter. Professionella som kallas till gruppens sammankomster eller som ibland 

fungerar som gruppens ledare kan vara en viktig informationskälla.  Information är inte 

detsamma som stöd, men kan vara en viktig del av gruppens funktion. Gruppens sociala 

funktion ger medlemmarna en känsla av gemenskap. Ibland kan gruppmedlemmarna hitta 

nya vänner i gruppen. Medlemmarna i gruppen ”Mummo-energia ja pappa-poweria” 

berättade att de inte umgicks utanför gruppen; fastän de hade funnit varandra som 

gruppmedlemmar hade de sina vänner på annat håll. För medlemmarna är gruppen snarare 

ett andningshål, där man inte behöver förklara sig. De andra gruppmedlemmarna förstår 

hur det känns och ger gruppmedlemmen möjligheten att erhålla jämlikestöd, en form av 

stöd som de upplever att de inte får någon annanstans. 

3.5.1 Horisontellt stöd och vertikal hjälp 
 
Hjälp och stöd ges också på olika sätt. Marianne Nylund (2000, 32–34) skiljer på 

horisontellt stöd och vertikal hjälp.  Det horisontella stödet har sina historiska rötter i 

självhjälpen och jämlikestödet, medan den vertikala hjälpens historiska rötter står att finna 

i det kristna välgörenhetsarbetet och filantropin.  Det som vi i dag kallar socialt arbete 

började som filantropi och välgörenhet. Skillnaden mellan filantropi och välgörenhet kan 

uttryckas så, att filantropi syftar till sociala förändringar och går in för mera långtgående 

insatser, medan välgörenhet oftast utgörs av mera sporadiska insatser.  Marianne Nylund 

placerar självhjälpsgrupperna i det horisontella ramverket och frivilligverksamheten i det 

vertikala ramverket.  

 

De horisontella grupperna kan också kallas för ”vi-för-oss”-grupper medan de vertikala 

grupperna är ”jag-för-dig”- grupper.  De förstnämnda grupperna är grupper av brukare 
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medan de sistnämnda är grupper för brukare. Grupperna av brukare skyddar gemensamma 

intressen och stöder dem inom den egna gruppen som drabbas av problem. Denna 

självhjälpstradition bygger på principer om solidaritet och har en kollektiv inriktning. 

Exempel på dylika grupper är Anonyma Alkoholister, olika föreningar för arbetslösa samt 

olika typer av självhjälpsgrupper. Självklara utgångspunkter för ”vi-för-oss”-grupper är 

demokrati och brukarinflytande. Dessa grupper har ofta i ökande grad haft behov att bli 

synliga och förklara sina behov och ståndpunkter för politiker och allmänheten. Ibland har 

detta lett till att man utvecklat en egen expertis och/eller satsat på olika typer av 

kunskapsspridning. (Nylund 1997; Nylund 2000, 34–38.) 

 

Inom ”jag-för-dig”- grupperna hittar vi bl.a. de klassiska filantropiska sällskapen, som på 

1800-talet främst organiserades av medelklasskvinnor, som ville sprida kristna och värdiga 

levnadssätt (Nylund 2000, 30).  Settlementrörelsen, Jane Addams (1912) och hennes Hull 

House i Chicago är ett exempel på en annan typ av ”jag-för-dig”- grupper, i vilka man ville 

utföra socialt förändringsarbete. I dem involveras brukarna aktivt i verksamheten och 

bibringas en känsla av att vara nödvändiga. Inom Hull House ville man som grannar och 

medmänskor verka för sociala reformer genom utbildning, kulturell verksamhet och utbyte 

av erfarenheter.  Man strävade efter integration och stöd i vardagslivet. Genom att Jane 

Addams dokumenterade arbetet i Hull House, har olika typer av forskning i syfte att 

utveckla det sociala arbetet kunnat göras inom området i fråga.  

 

 ”Jag-för-dig”- grupper kan även i vissa fall kallas för ”jag-för-dem”-grupper där ”de” är 

mera avlägsna än ”du”. ”De” kan finnas i ett annat land eller anses vara socialt 

marginaliserade grupper i det egna landet, medan ”du” finns i näromgivningen och kan 

bestå av äldre mänskor, handikappade eller barn med inlärningssvårigheter.  I ”jag-för-dig” 

föreningar såsom Röda Korset är hjälpen altruistisk; man vill osjälviskt hjälpa andra. 

(Nylund 2000, 36). Marianne Nylund (2000, 37) delar åsikten att självhjälpsgrupperna 

grundar sig på idén om frivilligverksamhet, men hon håller inte med om att de skulle vara 

en form av frivilligverksamhet. Jämlikestöd skiljer sig från frivilligverksamhet p.g.a. sin 

dualistiska karaktär, som innebär att man både ger och får.   En person går med i en 

självhjälpsgrupp för att få stöd och är villig att dela sina personliga erfarenheter med andra; 

”vi-för-oss”.  
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3.5.2 Förbund, samfund och jämlikestöd 
 
Marianne Nylund (2000, 40–41) har delat in jämlikegrupperna i fyra olika kategorier 

utgående från hur de organiserats. Grupperna är 1) självständiga grupper som fungerar utan 

bakgrundsstöd, 2) grupper som hör till förenings- eller förbundsverksamhet och som 

fungerar som en del av deras frivilligverksamhet, 3) grupper som får stöd av den offentliga 

sektorn och som fungerar som en del av social- och hälsovårdsservicen samt 4) grupper där 

alla tidigare nämnda organisationssätt förenas.  

 

I olika jämlikegrupper kan ”jag-för-dig” och ”vi-för-oss” principerna blandas ihop. 

Marianne Nylund (2000) beskriver grupperna som hybrider, som beroende på gruppens 

bakgrund kan vara en kombination av t.ex. lokala frivilliga föreningar, den offentliga 

sektorn samt en lokal församling.  I många fall är det viktigt att ha en låg tröskel, så att folk 

enkelt kan droppa in och vara tillsammans med jämlikar när det passar dem. På detta sätt 

fungerar många föreningar såsom ungdomsföreningar, cancerföreningar, föreningar för 

arbetslösa och psykosociala föreningar.  I andra fall passar kanske en sluten grupp bäst för 

deltagarna. I den slutna gruppen kan de känna sig trygga bland bekanta gruppmedlemmar, 

samtidigt som vetskapen om när gruppen samlas nästa gång ger kontinuitet och trygghet i 

vardagen. 

 

Den organisation som stöder en självhjälpsgrupp eller har en igångsättare som startar upp 

nya grupper vinner på att ha ett teoretiskt ramverk för verksamheten. En teori ger mera 

trovärdighet åt verksamheten och är till hjälp vid ansökan om medel för verksamheten. 

Samtidigt kan man ju fråga sig om det är nödvändigt att varje liten grupp och 

sammanslutning måste registrera sig för att kunna ansöka om ekonomiskt stöd till sin 

verksamhet. (Nylund 2000.) Grupper som startar inom något av den offentliga sektorns 

verksamhetsområden behöver visserligen inte registrera sig, men att få pengar till en aldrig 

så liten verksamhet kräver oftast noggranna motiveringar av den personal som vill starta 

upp en ny verksamhet. Oftast måste en projektplan göras, en budget läggas upp och dessa 

skall sedan godkännas av beslutsfattarna. Ekonomiska och ändamålsenliga projekt brukar 

dock sällan stöta på patrull högre upp i beslutshierarkin.  
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3.6 Utmaningar och möjligheter 
 
En stor utmaning för social- och hälsovårdssektorn är att informera om jämlikestödets och 

självhjälpsgruppernas möjligheter och var sådant stöd och sådana grupper finns. Ett hinder 

för resultatbringande verksamhet i självhjälpsgrupper är ibland att olika funktionärer på 

samma ort är dåligt informerade om varandras verksamhet (Vuorinen 2002, 22).  

Jämlikestödet och självhjälpsgrupperna har rönt allt större uppmärksamhet och 

uppskattning. Inom den offentliga sektorn har självhjälpsgrupper kanske inte direkt 

diskriminerats, men det har varit svårt att få resurser till verksamheten. Nya organisationer 

kan även te sig politiskt opålitliga och farliga, eftersom deras beteende och 

påverkningsområden inte kan förutspås. (Lehtinen 1997, 13.)  Gruppens mål är ju för det 

första att åstadkomma en förändring i gruppmedlemmarnas liv, men även att påverka det 

allmänna samhällsklimatet och politikerna.  

 

Ibland kan en grupp utvecklas och bli en viktig påverkare i samhället. I Tyskland har olika 

grupper, eller egentligen organisationer (såsom Tysklands Reumaförbund, De cancersjukas 

självhjälpsgrupper), verkat för att få bättre professionell vård och hjälp, integrering i 

samhället samt för att påverka lagar som gäller dem och deras verksamhet. De verkar alltså 

såsom en intressegrupp. Även i Finland har olika grupperingar och organisationer blivit 

viktiga samhällspåverkare.  (Nylund 1997; Nylund 1996a.)  En annan typ av utmaning är 

att många socialarbetare behöver utbildning om och förståelse för jämlikestödets 

möjligheter och betydelse. Socialarbetarna och de olika typerna av självhjälpsgrupperna 

borde i ännu större utsträckning än hittills samarbeta  och bygga gemensamma nätverk. 

 
I de nordiska länderna finns en tradition av samarbete mellan självhjälpsgrupper och 

sakkunniga. Ändå har professionella inom social- och hälsovården ofta nedvärderat 

självhjälpsgrupper och jämlikestöd. Man har ibland ansett att stöd som ges av en jämlik 

person inte har samma värde som stöd som ges av en sakkunnig på området (Nylund 1997) 

och att självhjälpsgrupper och jämlikestöd är en verksamhet som amatörer sysslar med 

(Pihlaja 2002, 37; Bonde Petersen 1996, 37). Självhjälpsverksamheten kan upplevas som 

ett hot mot det egna arbetet.  Dock kan man väl anse att den som t.ex. upplevt en 

traumatisk händelse eller svår sjukdom är något av en expert inom sitt eget område. I 

självhjälpsgrupperna kan deltagarna få konkreta råd om hur de kan klara av vardagliga 

situationer eller reda ut problem. (Bonde Petersen 1996.)  
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I självhjälpsgrupperna är det centrala inte medlemmarnas och ledarnas utbildning och 

professionella sakkunskap. I många grupper leder gruppmedlemmarna själva turvis 

gruppen och det är här som värderingarna och gruppens funktion kommer in. I 

jämlikestödets anda ska det ju inte finnas professionella ledare i gruppen och tanken har ju 

ursprungligen varit att frigöra jämlikestödet från professionalismen. (Nylund, 2005; 

Nylund 2000.) Att gruppen är deltagarstyrd behöver inte betyda att gruppen inte har 

utomstående ledare eller att det skulle saknas professionella insatser i grupperna, tvärtom. 

Grupperna önskar ofta stöd av företrädare för olika professioner och vill ha någon form av 

ledarskap. Ledaren ska inte ta över gruppen och bestämma, utan ledarskapet ska ske i nära 

samverkan med gruppen. Ledaren kan underlätta gruppens samlingar, fördela ordet i 

gruppsamlingarna och vara en trygghet för gruppmedlemmarna om något oförutsett 

inträffar. (Karlsson 2002, 183–184.)  

 

I projektet ”Mummo-energia ja pappa-poweria” i Karleby kom ledarna från socialväsendet, 

men föreläsare kallades in från olika ämnesområden.  Om man gör så, får 

gruppmedlemmarna information om olika slag av offentliga tjänster som de eventuellt har 

rätt till, men som de annars kanske inte skulle ha kännedom om.  Självhjälpsgruppernas 

verksamhet är inte slumpmässig, utan med tiden har goda praktiska tillämpningar byggts 

upp utgående från värderingar och erfarenhet. När självhjälpsgruppernas verksamhet 

granskas genom den process som gruppmedlemmen genomgår när han eller hon är med i 

en självhjälpsgrupp, försvinner motsägelsen mellan professionalism och jämlikestöd . 

 
Fastän självhjälpsgrupperna och jämlikestödet är ett viktigt komplement till den offentliga 

sektorns verksamhet, måste förbunden och samfunden vara realistiska i sin verksamhet när 

de organiserar självhjälpsgrupper och jämlikstöd. Verksamheten kan inte helt ersätta den 

offentliga eller privata sektorns sakkunskap och expertis, fastän grupperna i somliga fall är 

helt oersättliga för dem som får stöd och hjälp av en jämlike.  De sakkunniga kan dock 

göra mycket som en jämlike eller vän inte kan t.ex. medicinera, ge terapi och operera, 

samtidigt som de inte kan dela  en gemensam erfarenhet på samma sätt som en jämlike 

kan. (Nylund 1996b, 204–205.) Innan nya självhjälpsgrupper startas måste initiativtagaren 

noga tänka över sina egna motiv och gruppens målsättning. Varför vill jag som 

socialarbetare starta en självhjälpsgrupp eller jämlikegrupp? Är det för att döva mitt eget 

dåliga samvete, för att tillfredställa något av mina egna behov eller för att det finns ett 
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verkligt behov av självhjälp och/eller jämlikestöd bland mina klienter? Om jag har ett eget 

behov, går jag då med i gruppen som jämlike eller gruppledare? Delar jag med mig av 

mina egna erfarenheter eller väljer jag att hålla distans till gruppmedlemmarna? 

3.7 Centrala värderingar och process 
 
Självhjälpsgruppernas och jämlikestödets centrala värderingar är jämställdhet, öppenhet 

och respekt för andra mänskor. I självhjälpsgruppen är deltagarna redo att samarbeta och 

att dela med sig av sina erfarenheter samt att vara öppna och mottagliga för andras 

erfarenheter.  Det, att medlemmarna frivilligt är med i gruppen samt den växelverkan som 

sker i gruppen gör att varje grupp är unik. Ingen grupp är den andra lik, vare sig med tanke 

på gruppens sammansättning, hur och när den samlas, hur länge medlemmarna träffas eller 

målet med gruppen.  Utan jämställdhet och känslan av tillhörighet finns det inget 

jämlikestöd. Varje människa är den bästa experten på sig själv och sitt eget liv och hon 

eller han känner ofta bäst sina behov. (Mikkonen 1996, 217; Bonde Petersen 1996, 34–51.) 

 

Varje mänska har också rätt att bevara sin integritet och vill kanske inte alltid berätta allt 

om sig själv och sina erfarenheter för andra. Gruppmedlemmarna ges möjlighet att prata 

om sig och sitt i gruppen, men ingen tvingas. De andra får inte avbryta den som talar, dock 

får man be personen att sammanfatta sin berättelse om han eller hon tenderar att bli för 

långrandig. Att känna sig jämlik i samtal med andra betyder trygghet för många och 

humoristiska inslag både lättar upp stämningen och gör det lättare att bli bekanta. Ibland 

tar det tid att bygga upp förtroendet för de andra i gruppen. Vågar jag berätta det här för de 

andra? Kan jag vara säker på att jag blir accepterad som jag är med mina fel och brister? 

Goda råd får ges – men bara om de andra ber om råd. I gruppen har varje medlem rätt till 

sin tro, ideologi och sina politiska åsikter. Medlemmarna får berätta om sin personliga 

övertygelse för de andra gruppmedlemmarna, men det är inte tillåtet att pracka på sina 

åsikter på andra. I detta syfte är självhjälpsgrupperna neutrala. (Pihlaja 2002, 43; Vuorinen 

2002, 13.)  

 

Enligt John Pihlaja (2002, 37–45) fungerar jämlikegruppen som ett stöd för 

gruppmedlemmens individuella process.  Gruppen och den individuella processen är 

sammanlänkade på olika sätt och i figur 5 beskrivs självhjälpsgruppernas och 
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jämlikestödets centrala värderingar och funktioner.  Figur 5 är en tolkning av Pihlajas bild 

(Kuvio 3. Ryhmän toimintoja) på s. 40 i boken ”Meidän ryhmä – hyvä juttu”.  

 

 

 
 
 
 
 
FIGUR 5. Självhjälpsgruppens centrala värderingar och funktioner 

 
Människan har ett behov att höra till en grupp, att bli hörd och respekterad. I gruppen delar 

deltagarna livserfarenheter, problem och livsskeden som de alla upplever. De får vänner 

med liknande erfarenheter och tid för sig själva. Ofta livar gruppen också upp vardagen. 

Jämlikestödets styrka är att alla anses ha en möjlighet att hjälpa sig själva och hjälpa andra. 

I gruppen varken moraliserar man eller gör diagnoser. Insikten om den egna förmågan och 

styrkan ger individen ökad säkerhet och stärker självkänslan. Insikten att andra har 

liknande problem gör att de egna mindervärdighetskänslorna, skamkänslorna och 

känslorna av oduglighet avtar eller helt försvinner. (Nylund 1997, 38–40; Pihlaja 2002, 

41–42.)  

 

I gruppen arbetar individen medvetet eller omedvetet med sin identitet. Han eller hon söker 

kanske sig själv, sitt jag, efter att t.ex. ha upplevt en förlust eller traumatisk händelse. 
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Jämlikestödet kan ge individen ökad självkännedom, och den växelverkan som sker i 

gruppen kan ge positiv feedback, som i sin tur ger känslan att ha lyckats.  I en väl 

fungerande självhjälpsgrupp går gruppmedlemmarna genom en process. Processen börjar 

när individen får veta att gruppen finns och blir medlem och avslutas när gruppens tid är 

till ända eller när behovet av jämlikestöd inte längre finns eller har mattats av. (Pihlaja 

2002, 45.) Ju längre tid individen är med i gruppen, desto bättre effekt har jämlikestödet. 

Ibland kan det vara så, att individen mår så dåligt att han eller hon inte klarar av att vara 

med i en självhjälpsgrupp. Då måste han eller hon kunna erbjudas andra alternativ. 

(Kiviniitty 2002, 35–36.)  I jämlikegruppen ”Mummo-energia ja pappa-poweria” är 

gruppmedlemmarna, som namnet antyder, far- och morföräldrar. Men vad menas med 

begreppet far- och morföräldrar?  Begreppet kan studeras ur många olika synvinklar.  I 

nästa kapitel har jag valt att närma mig begreppet bl.a. utgående från människans livslopp 

och begreppet den tredje åldern samt med hjälp av olika infallsvinklar till vad begreppet 

far- och morföräldrar kan innefatta. 

 

I detta kapitel har jag granskat forskningen om jämlikestöd och självhjälpsgrupper ur olika 

synvinklar. Begreppen kan förstås på olika sätt beroende på betraktarens infallsvinkel och 

förklaring av begreppen. Det intressanta är att något som vid första anblicken verkar så 

självklart och enkelt inte är det vid närmare granskning. Mänskorna är individer med sin 

specifika historia och sina olika behov. Att delta i en jämlikegrupp passar inte alla medan 

deltagandet i en jämlikegrupp kan igångsätta oanade processer ända från det som sker hos 

den enskilda individen till det som kanske händer på olika samhälleliga nivåer. Alltid har 

olika typer av självhjälpsgrupper och jämlikegrupper inte enbart ett altruistiskt syfte utan 

det kan finnas andra orsaker bakom grundandet av olika grupper, t.ex. som påverkare. Eller 

så förändras gruppens syfte med tiden.  I gruppen ”mummo-energiaa ja pappa-poweria” är 

det primära syftet jämlikestöd för gruppmedlemmarna men det finns också en önskan om 

att synliggöra far- och morföräldrarna behov. Denna grupp används för att nå detta syfte 

och kan kanske ur den synvinkeln anses brukade av gruppledaren.  Gränsen är hårfin. 
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4 OM LIVSLOPPET OCH DEN TREDJE ÅLDERN 

 
Far- eller morförälder blir man i medeltal vid 58–85 års ålder. Det betyder att en del kan 

vara far- eller morföräldrar i ca 25 år – en tredjedel av sitt livslopp.  Eftersom livslängden 

ökar, får allt flera vara far- och morföräldrar allt längre. Samtidigt föder kvinnorna sitt 

första barn allt senare, vilket naturligtvis i sin tur kan påverka hur länge man är far- eller 

morförälder (Hurme, 2006.) Far- och morförälderskapet är således en viktig del av 

livsloppet. En stor del av far- och morföräldrarna upplever sin roll som positiv, har nära 

kontakt med sina barnbarn och påverkar i sin tur sina barnbarns livslopp, bl.a. i en social 

och en kulturell kontext. Därför är det förvånansvärt att det gjorts så få undersökningar om 

far- och morföräldrar och barnbarn. Smith (1991, 1) pekar på en ökning av antalet 

vetenskapliga studier där far- och morföräldrar och barnbarn nämns; från fem 

publikationer år 1950 ökade dessa publikationer till 62 åren 1985–89. Intresset för att 

studera ämnet har ökat under de senaste åren, speciellt inom socialgerontologin, där 

forskarna är intresserade av de äldres livsstil och handlingsförmåga (t.ex. pågår forskning 

inom ramen för forskningsprogrammet ”Ikääntymisen tutkimusohjelma”, 

http://www.uta.fi/laitokset/tsph/itu/hankkeet.htm,). Fenomenet med far- och morföräldrar 

vars barnbarn är barnskyddsklienter är dock i det närmaste outforskat i Finland, och jag har 

inte lyckats hitta några andra jämlikegrupper  i Finland som skulle ha far- och morföräldrar 

som målgrupp.   

4.1 Perspektiv på livsloppet 
 
Det finns flera olika sätt att dela in människans livslopp i olika faser. Jag har valt att 

beskriva två teorier, som framställer hur man kan betrakta mina informanters livslopp; dels 

Erik H. Eriksons indelning av människans liv i åtta åldrar och dels begreppet den tredje 

åldern. I Eriksons sätt att dela in livsloppet i livscyklar kan man skönja begreppet den 

tredje åldern i de två sista perioderna av hans framställning av människans livscykel.  Med 

livscykel menas att människans hela liv, från vaggan till graven, delas in i olika faser. 

Ordningen på dessa cykler styrs av både biologiska och sociala scheman. Ibland har man i 

litteraturen valt att använda begreppen livslopp (livsloppsperspektiv eller 

livsloppsparadigm) i stället för livscykel (se t.ex. Öberg 2002, 44–60).   Jag använder mig 

av begreppet livscykel när jag refererar till Erikson och begreppet livslopp när jag allmänt 

avser människans hela livstid och den tredje åldern. Eriksons synsätt är i första hand 
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utvecklingspsykologiskt och behandlas i korthet.  Det samhällsvetenskapliga sättet att 

betrakta livsloppet presenteras i de kapitel där jag behandlar begreppet den tredje åldern. I 

min behandling av begreppet den tredje åldern har jag tagit fasta bl.a. på de definitioner 

som formulerats av den brittiske sociologen och historiken Peter Laslett samt den 

amerikanska sociologen William A. Sadler. I slutet av kapitlet presenteras några 

socialgerontologiska perspektiv, med utgångspunkt i professor emeritus Simo Koskinens 

litterära produktion.  

4.1.1 Erik H. Erikson och den sjunde åldern 
 
Den psykoanalytiska författaren Erik H. Erikson (2004) delar in människans livscykel i 

åtta perioder (även kallade människans åtta åldrar).  De perioder som är viktiga för min pro 

gradu-avhandling är de åldrar som beskriver åren som vuxen, och då alldeles särskilt det 

andra vuxna stadiet, den sjunde åldern, som omfattar åren mellan 35 och 65. Erikson har 

intresserat sig för människans utveckling på ett helhetsinriktat sätt. I Eriksons teori om 

människans livscykel smälter psykoanalys, socialpsykologiska betraktelser och ett 

periodiserande av livsförloppet samman (Carlsson 1985, 170).   Människans utveckling 

fortsätter hela livet och hon har olika sociala roller i livets olika skeden (såsom när hon 

studerar, bildar familj, befinner sig i arbetslivet, är pensionerad). Utvecklingen består av 

flera dimensioner och innefattar både förluster och stärkande upplevelser under hela 

livsloppet. Varje liv är unikt, men samtidigt följer det allmänna lagbundna mönster, som 

kan förklara människans individuella utvecklingsuppgifter.  

I de olika åldrarna måste individen lösa specifika anpassningsproblem för att kunna 

fortsätta som en hel och anpassningsbar person in i de följande åldrarna. Traditionellt har 

sättet att betrakta ålderdomen präglats av att det är en tid då man sammanfattar sitt liv, men 

det kan också vara en tid då man ser framåt; ännu finns det möjligheter att odla intressen 

och man kanske funderar på vad som kommer efter döden.  I ålderdomen kan man ägna sig 

åt t.ex. kultur utan att behöva tänka på nyttan med det. På basis av den egna 

livserfarenheten kan man skapa djupare kulturella värderingar och klarlägga livets 

filosofiska och religiösa värderingar.  Vishet är enligt Erikson öppenhet och intresse 

gentemot livet, även när döden står i farstun. För att uppnå detta behövs det en sorts 

upplevelse av enhet i jaget på det fysiska, psykiska och sociala planet. (Dunderfelt 2004, 

244–245, 250.)  
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Det som utmärker den sjunde åldern är generativitet kontra stagnation. Den vuxna 

människan behöver känna att hon är nödvändig för någon. Just detta är utmärkande för det 

vuxna stadiet; omsorgen om att vägleda och fostra kommande generationer och även 

kreativitet på det materiella eller andliga planet.  Omsorg är en kraft som bygger upp 

gemenskapen. Och när människans individualism accepteras, accepterar hon sig själv.  En 

dylik självkänsla och självkännedom baserar sig på en gynnsam utveckling i de tidigare 

stadierna. Om individen inte hittar något sätt att uttrycka sin generativitet, kommer en 

känsla av stagnation att ta överhand.  Individen kännetecknas då av att leda och 

mellanmänsklig utarmning blir förhärskande hos henne.  Människor som har slutit sig 

inom sitt skal klagar kroniskt på det mesta; livet är tomt och tråkigt och man är fången i sin 

egen egocentriska fälla. Människan upplever att hon inte bryr sig om någon annan än sig 

själv och ingen bryr sig om henne. (Carlberg 1994, 339; Kuusinen & Korkiakangas 1999, 

122–123; Dunderfelt 2004, 246.)   

4.1.2 Kritik mot och förtjänster i Eriksons teori 

Eriksons utvecklingspsykologiska teori är mycket populär, och i de flesta läroböcker i 

psykologi finns det en sammanfattning av hans teori om människans livscykel. Enligt 

Dunderfelt (2004, 241–243; även t.ex. Crain 1992, 268–270) är detta överraskande, 

eftersom Eriksons undersökningar inte innehåller några kvantitativa element och resultaten 

inte har presenterats systematiskt, så att andra forskare skulle kunna upprepa hans 

undersökningar. Huvudparten av kritiken består i att Eriksons texter är svårförståeliga och 

vetenskapligt oklara.  Eriksons teori (Kuusinen & Korkiakangas 1999, 123) poängterar att 

människans utveckling och förändring är en anpassning till samhällets krav.  Detta har 

ansetts avspegla en alltför optimistisk inställning till de rådande sociala institutionerna och 

stöda olika handlingars gängse värderingar och normer. Är det meningen att individen 

stillatigande ska ta emot allt utan att protestera, eller är det bara en fördel i ett snabbt 

föränderligt samhälle att i stället för att ha en oflexibel, stark identitet ha förmåga att 

anpassa och omforma identiteten efter de gällande förhållandena i livet?    

Eriksons popularitet kan kanske förklaras med att livscykelperspektivet är svårförståeligt 

och fordrar en infallsvinkel där det vetenskapliga och artistiska förenas. 

Livscykelperspektivet är flerdimensionellt och sammanfogar ett analytiskt och 

inlevelsefullt tankesätt samt ett experimentellt och filosofiskt tankesätt.  Detta har Erikson 

lyckats med. Han har lagt grunden för förståelsen av jagets utveckling och kompletterar 
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Freuds psykoanalytiska grunder. Erikson utvecklingsteori omspänner till skillnad från 

Freuds teori människans hela livscykel. Erikson har på ett föredömligt sätt undersökt 

individens och samhällets interaktion. Under livets olika skeden möter människan olika 

samhälleliga system (t.ex. dagvård, skola, arbete) som påverkar hennes utveckling.  

Interaktionen mellan individen och samhället består enligt Erikson speciellt under åren 

som vuxen av individens egna val och beslut. Individen gör sina val och tar beslut på basis 

av sin inre psykiska utvecklingsnivås möjligheter. (Dunderfelt 2004, 241–243.) Platt 

Jendrek (1993, 1994) kritiserar i sin forskning om far- och morföräldrar som tar hand om 

sina barnbarn tänkesättet med olika fasta utvecklingsstadier under livsloppet. Eftersom 

utvecklingsuppgifterna enligt t.ex. livscykelperspektivet och den tredje åldern endast delvis 

passar in på den åldersgrupp som bl.a. mina far- och morföräldrar representerar, skulle 

kanske en mera ”flytande” livscykelmodell passa bättre, en modell där ”oordning” i 

livscykeln vore mera ”normalt” än ”ordning”.  I någon mån återkommer jag senare i denna 

avhandling till Eriksons teorier. Hans tankar om människans olika sociala roller under 

livscykeln passar mig bra och han har en väldigt flexibel åldersgräns i sin sjunde ålder, 

kanske alltför flexibel – det händer ju onekligen väldigt mycket i en människas liv under 

loppet av 30 år.  Trots sina brister är Eriksons livscykelteori väldigt fascinerande. Speciellt 

Marjatta Marins (2001, se sidan 73 i föreliggande avhandling) sätt att granska Eriksons 

teorier ur sociologisk synvinkel har också hjälpt mig att få en förståelse för människans 

livslopp och vad det kan omfatta.  

4.2 Begreppet Den tredje åldern 
 
Människans livscykel och livslopp är konstruerade begrepp. Även i livsloppsperspektivet 

delar man in livet i olika faser enligt ålder, och när man genomgått en viss utveckling och 

mognad i en fas är man redo att träda in i nästa fas. Den tredje åldern föregås av den andra 

åldern, då människan är ute i arbetslivet, stadgar sig och bildar familj. I den tredje åldern är 

det yrkesverksamma livet över och fritiden kan fyllas med sådant som man tycker är 

viktigt. Den tredje åldern börjar vid pensioneringen och pågår tills den fjärde åldern börjar, 

vilket sker vid cirka 80 års ålder.  Längden på den tredje åldern beror alltså på när man går 

i pension. Den tredje åldern är en personlig möjlighet för individen att ännu göra någonting 

i samhället eller för sig själv, samtidigt som det är ett tillstånd som allt flera medborgare i 

västvärlden befinner sig i. Livsloppet är ett föremål för reflektion, både med tanke på det 

som varit och det liv som ännu ligger framför. I framtidsreflektionerna försöker man 
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förutsäga händelser och se möjligheter och sannolikheter. Huvudrollsinnehavaren i det 

fiktiva framtidsskådespelet är man själv. (Sonkin m.fl. 2000; Jyrkämä 2005, 349–350; även 

Tudor-Sandahl 2006.)  

4.2.1 Peter Laslett, William A. Sadler och den tredje åldern 
 
Enligt Peter Laslett (1996) kan den tredje åldern definieras på många olika sätt. Den tredje 

åldern kan ses som ett demografiskt tillstånd i samhället, men också som en 

befolkningsoption; att mänskorna redan tidigt vet att deras liv troligtvis kommer att vara 

långt. I samband med detta kan man ju fråga sig om de som går in i eller befinner sig i den 

tredje åldern överhuvudtaget betraktar sig själva som gamla.  De äldre är en lika heterogen 

grupp som alla andra åldersgrupper, t.ex. ungdomar och medelålders människor. Man 

måste ha klart för sig vem man menar när man talar om den tredje åldern och dem som 

befinner sig i den. Den tredje åldern kan betraktas som ett tillstånd i samhället, och 

grundförutsättningen för att det ska finnas en tredje ålder i ett samhälle är att man lever 

tillräckligt länge och att det finns ett pensionssystem eller ekonomiska arrangemang som 

gör det möjligt att sluta arbeta och ändå kunna försörja sig. Om inte dessa kriterier 

uppfylls, kan man inte heller tala om den tredje åldern som fenomen. 

 

Laslett (1996) skiljer den första, andra, tredje och fjärde åldern från varandra. Dessa faser 

är hos Laslett inte åldersbundna, utan baserar sig på det egna förhållandet till de andra 

faserna samt på personens funktion i samhället. Den första åldern är barndomen, som 

utmärks av beroende, socialisation och utbildning. Utmärkande för den andra åldern är 

oberoende, man arbetar och tjänar pengar, har ett socialt ansvar och mognad. När man går 

in i den tredje åldern lämnar man arbetsmarknadens band bakom sig. Utmärkande för 

denna fas är personlig tillfredsställelse och självförverkligande – man har nu möjlighet att 

uppfylla sina drömmar och mål. I den fjärde fasen, i livets slutskede, blir man återigen 

beroende av andra och sjukdomar och skröplighet sätter gränser för vad man klarar av och 

orkar med. En del går aldrig in i den fjärde åldern, utan lever i den tredje åldern ända till 

livets slut, medan andra träder in i den fjärde åldern tidigt. För de flesta av oss i vårt 

samhälle hör de demografiska aspekterna samman med olika faser i livet, men det händer 

att människor går direkt in i den tredje åldern när de blir vuxna, alltså mycket tidigare än 

vad åldern och pensionssystemet utvisar. I praktiken är en tredje ålder för de flesta möjlig 

först i slutet av den andra åldern, alltså i samband med pensioneringen, och pensionsåldern 

är åldersrelaterad.  Hur lång tid individen kan hoppas få spendera i den tredje åldern beror 
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bl.a. på pensionsåldern. En del har möjligheten att välja när de önskar gå i pension och kan 

då själva välja när de lämnar den andra åldern.  

 

Enligt Laslett (1996, 117) har den tredje åldern kommit för att stanna och täcker en 

betydande och ökande del av livsloppet hos människorna i västvärlden. Det blir allt mer 

realistiskt och möjligt för människor att planera för en tredje ålder. Att ett bekymmerslöst 

liv med resor och annat trevligt inte är alla förunnat är Laslett väl medveten om. 

Principerna och idéerna om den tredje åldern kan kännas som ett hån för dem som inte har 

vare sig pengar, hälsa eller på andra sätt möjligheter att tillgodogöra sig det som begreppet 

innefattar. Det är dock omöjligt att ta fasta på alla synvinklar när man talar om en tredje 

ålder. Som Laslett påpekar, är det så, att den som t.ex. är svårt sjuk inte kan förväntas leva 

fullt ut i en tredje ålder.  

 

Sociologen William A. Sadler (2000) beskriver den tredje åldern som en trettioårig 

livsbonus, som börjar strax efter femtio för att sedan fortsätta i ungefär trettio år. För 

många mänskor är inte pensioneringen någon god sak eller början på något nytt. Problemet 

ligger i att dagens pensionärer är annorlunda än gårdagens. Dagens pensionärer har 

kommit till den slutsatsen att livsstilen hos gårdagens pensionärer inte passar dem. Enligt 

Sadlers forskning omformar mänskorna sina liv vid 50, 60 och 70års ålder och fyller dem 

med vitalitet och innehåll.  Äldre personer utvecklar t.ex. livsportfolier och ”tredje-åldern-

karriärer” som passar deras sätt att leva.  Den holistiska portfolion ser olika ut beroende på 

vem som skapar den och innehåller olika mängder arbete, kärlek, lek, samhällsansvar, 

omsorg om jaget, kreativitet, service, lärande och spiritualitet.   

 
Livsportfolion innehåller enligt Sadler (2000) sex olika principer. I de olika principerna 

ingår enligt Sadlers plan bl.a.  

• att man formar en positiv identitet i den tredje åldern  

• att man får en balans i den personliga friheten och intimiteten 

• att man utvecklar en realistisk optimism 

• balans mellan medveten reflektion och risktagande  

• lärande; att upptäcka sig själv, ny information och nya tillämpningar 

• familjerelationer som innefattar äktenskap, föräldrar, barn och barnbarn. 
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Att utvecklas och växa i den tredje åldern skiljer sig från motsvarande processer i de 

tidigare stadierna av livsloppet, enligt Sadler. Det börjar med att människan frågar sig vad 

som är det viktigaste just nu, vad hon vill eller vilken slags framtid hon kan planera för. 

När individen blir mera reflexiv, är hon inte främmande för utmaningar eller för att ta 

risker.  De flesta som vågar gå in för nya utmaningar har gått igenom svårigheter och 

upplevt förluster. De är inte främmande för motgångar, men har en realistisk optimism och 

engagerar sig i utmaningar för att nå sina drömmar.  

 

Liksom Laslett (1996) antar inte heller Sadler (2000) att människan automatiskt lämnar 

arbetslivet när hon går i pension. Enligt Laslett väljer människan om och när hon går in i 

den tredje åldern och en av Sadlers principer går ut på att omdefiniera det egna arbetet: Ska 

jag arbeta med eller utan lön och i så fall med vad? Både Laslett och Sadler anser att den 

tredje åldern bör planeras, den förra talar om den tredje åldern som en karriär och den 

senare om den tredje åldern som man skapar en portfolio inför. Utan planering kan den 

tredje åldern bli en innehållslös tid utan mening.  

4.2.2 En modernisering av åldrandet? 
 
Äldre människor kan delas in i två huvudkategorier; seniorer som är aktiva, i huvudsak 

friska personer under 80 år och åldringar över 80 år, som behöver olika mycket och olika 

typer av hjälp och service. De unga seniorernas behov av service har förändrats en hel del 

under de senaste årtiondena och kommer att förändras allt mera i framtiden. Denna 

åldersgrupp lever numera ofta ett aktivt och givande liv med hjälp av den basservice som 

finns till hands i samhället.  Männens andel av seniorerna och åldringarna ökar när den 

förmodade livslängden ökar. Detta ställer nya krav på den service som erbjuds samt ger 

nya möjligheter. Inom en snar framtid kommer det att finnas betydligt flera äldre som lever 

i ett parförhållande än det finns i dag. Dessa seniorer lever i den tredje åldern och är 

aktivare, friskare och piggare individer med helt andra krav på service än vad gårdagens 

åldringar i samma åldersgrupp hade. Man kan tala om att det har skett en modernisering av 

åldrandet. (Sonkin m.fl. 2000.)  

 

Enligt Jyrkämä (2005, 351–358) kan det vara så som ovan beskrivits, men 

forskningsresultat ger vid handen att fastän hälsotillståndet har blivit bättre under de 

senaste årtiondena, så led år 2000 ungefär 60 % av männen och 75 % av kvinnorna i 

åldersgruppen 55–59-åringar av någon långtidssjukdom. När börjar då vår 
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funktionsförmåga att försämras? Jyrkämä frågar både sig själv och sina läsare om vårt liv 

enbart kommer att bli längre och friskare. Detta beror helt på vilka kriterier som används; 

hur man värderar friska levnadsår. Om man använder den erfarna hälsan som kriterium, 

hade år 2000 män över 65 år i medeltal elva friska och fem sjuka eller funktionshindrande 

år att vänta sig, medan kvinnorna hade i medeltal fjorton friska och sex sjuka år framför 

sig. I varje fall har tiden mellan pensioneringen och döden blivit allt längre, och en stor del 

av denna tid lever vi relativt friska. Tack vare pensionen klarar vi oss (mer eller mindre 

väl) ekonomiskt under denna tid.  

 

Ett normalt åldrande innefattar flera olika förändringar, bl.a. sociala, fysiska och psykiska. 

Att åldras är en naturlig del av människans livslopp och ingen undgår det. Medan en del 

verkar åldras fortare, är en del ungdomliga både till kropp och själ ända upp i hög ålder. 

Generaliseringar om åldringar eller far- och morföräldrar låter sig inte göras, de är en 

heterogen grupp. Att åldras, liksom att vara far- eller morförälder, är ett multidimensionellt 

fenomen, och den personliga upplevelsen av hur gammal man känner sig omfattar mycket 

mera än själva åldern. (se t.ex. Steverink, Westerhof, Bode och Dittman-Kohli 2001.)   

4.2.3 En optimal tid av livsloppet 
 
Enligt Sonkin m.fl. (2000) är de som lever i den tredje åldern år 2007 precis som vilka 

andra finländare som helst – bara lite äldre. Allt färre är passiva brukare av samhällets 

resurser och allt fler är aktiva medborgare, som deltar i allt som samhället och livet överlag 

har att erbjuda. I medeltal har seniorerna ca 20 aktiva år kvar innan olika ålderskrämpor 

börjar kännas av. Det är år då allt flera aktiverar sig på olika sätt, t.ex. politiskt och socialt, 

genom att resa eller studera, år då man kan förverkliga sina drömmar, t.ex. köpa en 

motorcykel eller flytta söderut över vintern. För första gången i Finlands historia håller 

seniorerna på med sina intressen ända in i ålderdomen, ibland kan intressena stärkas och få 

ett uppsving i den tredje åldern. De äldre tar inte längre på sig rollen att vara gamla, utan 

fortsätter att leva livet såsom tidigare, fastän åren blivit flera.  Livet efter pensioneringen 

framställs i positiva, ungdomliga ordalag och tydliga förändrade mönster kan skönjas i 

åldrandet och i samhället i stort.  Detta kan också skapa en press på seniorerna. Alla vill 

kanske inte vara så aktiva och prestera en massa efter pensioneringen. Kanske det helt 

enkelt är så, att en bra ålderdom består av valmöjligheter; man väljer själv vad man vill 

göra, allt efter intresse och möjligheter.  
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Samtidigt som seniorerna (de som har möjlighet) reser allt mera, ser man också en vilja hos 

dem att utveckla de lokala förhållandena. De aktiva seniorerna har tid att vara med sina 

barnbarn, men de har kanske också själva bägge föräldrarna eller den ena föräldern kvar i 

livet. De kanske flyttar tillbaka till sina ”rötter”, för att vara nära sina föräldrar. Ibland kan 

detta bli ett dilemma för seniorerna; ska de flytta för att vara nära de egna föräldrarna eller 

ska de flytta för att vara nära barn och barnbarn? I dagens läge har kvinnor (och män) ett 

mycket större omsorgsansvar än de hade under det sena 1800-talet. Nuförtiden har en 

medelålders kvinna ofta båda sina föräldrar kvar i livet, samtidigt som hon kan ha både 

barn och barnbarn omkring sig, medan utflyttningen och barndödligheten för ca 140 år 

sedan hade gjort sitt beträffande barnen, och föräldragenerationen var klart decimerad.  

(Gaunt 1983, 267–268.) 

 

De som lever i den tredje åldern (beroende på resurser såsom tid, pengar, hälsa) kan alltså 

leva i en optimal tid av livsloppet innan den egentliga ålderdomen börjar, och då troligtvis 

ha alla tidigare nämnda resurser att tillgå på samma gång. Ju bättre position en person haft 

på arbetsmarknaden, desto bättre ser hans eller hennes liv ut efter pensioneringen.  En 

seniors pension, boende, inkomst och andra faktorer återspeglar hans eller hennes sociala 

position tidigare i livet. Att gå i pension betyder inte att man måste dra sig tillbaka från 

arbetslivet.  Många blir företagare, kanske inom något serviceyrke, eller startar en 

konsultbyrå.  För en del seniorer ändrar de sociala nätverken karaktär och får nya 

dimensioner. Släkten är viktig, men även andra sociala nätverk blir viktiga och senioren 

söker sig allt efter behov till olika nätverk – både virtuella nätverk och ”riktiga” nätverk  

 

Seniorerna blir också med tiden allt mera ”krävande”.  En högre utbildningsnivå och en 

ökad medvetenhet om hälsofaktorer påverkar hälsan positivt. Den ökade medvetenhet gör 

att efterfrågan ökar på service och produkter som har med fysisk aktivitet att göra samt på 

livsmedel som främjar hälsan. Vi som är seniorer om tjugo år har säkert helt andra krav på 

service och tjänster än dagens seniorer – de som föddes under den första hälften av 1900-

talet och som har en helt annan historia än vad vi har.  Det är dock svårt att förutspå vilken 

service morgondagens seniorer behöver och vill ha. Lokala och globala samhälleliga 

förändringar, förändrade värderingar samt de stora förändringarna och utvecklingen som 

hela tiden sker inom teknologin utgör faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse.   

Risken och problemet med seniorerna är att de aktiva brukarna kan ta för sig av det 
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(service) utbud som finns, medan de som är passiva riskerar att marginaliseras.  (t.ex. 

Sonkin m.fl. 2000.)  

 

Begreppet senior kan vara svårt att ta till sig. En senior är inte detsamma som en äldre 

person som är i behov av en mängd olika typer av service speciellt riktad till åldringar. En 

stor del av 75-åringarna använder sig inte av denna typ av service, utan klarar sig på egen 

hand. Olika slags serviceproducenter kan också ha svårt att hålla isär de olika brukarnas 

behov. Detta syns i problemen att få fram lämplig service för de olika kundsegmenten.  

Utvecklingen av service för seniorer i den tredje åldern beror i mångt och mycket på 

attityder. Den tredje åldern utgör inte ett problem, utan bör ses som en möjlighet och 

utmaning – av alla parter. (Sonkin m.fl. 2000.) 

4.2.4 Olika behov av service 
 
Seniorerna och de äldre kan delas upp i flera undergrupper. I figur 6 (s. 56) har jag gjort en 

grov indelning i seniorer och åldringar med barnbarn och seniorer och åldringar utan 

barnbarn. De far- och morföräldrar som har barnbarn har jag delat in i tre kategorier: 1) 

Barnbarnen är barnskyddsklienter av olika orsaker, 2) barnbarnen är barnskyddsklienter av 

olika orsaker och bor inofficiellt/är placerade längre eller kortare perioder hos sina far- och 

morföräldrar samt 3) barnbarnen är inte barnskyddsklienter.  Seniorernas och åldringarnas 

olika roller ställer också krav på vilken service de önskar sig. Förutom att barnbarnet kan 

vara barnskyddsklient kan det egna hälsotillståndet, de ekonomiska tillgångarna, olika 

intressen m.m. påverka behovet av service och stöd. Behoven kan variera mycket och det 

är en utmaning både för den offentliga, privata och den tredje sektorn att tillgodose dessa 

snabbt föränderliga behov.  

 

De olika behoven och förväntningarna bör anses gälla redan åldersgruppen 55–60 åringar. 

Seniorer som lever ett självständigt liv behöver olika typer av service, men var hitta 

servicen, vem ska producera den och hur ska serviceproducenten närma sig brukaren? 

Sonkin m.fl. (2000 t.ex. 62–65) beskriver en seniorvåg och förutser att de olika 

serviceproducenterna måste anpassa sig efter den kraftig växande seniormarknaden. Hos 

serviceproducenterna behövs en ny typ av samarbete och nya underleverantörsmodeller. 

Det behövs också platser där brukarna och producenterna kan träffas och samtala.  

Utmaningarna omfattar vitt skilda områden, såsom att uppmärksamma seniorerna och de 

äldre i stadsplaneringen och bostadspolitiken, att finna nya innovativa tekniska lösningar 
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och nya finansieringsmodeller – att ha en helhetssyn på den allt längre senioråldern och 

innefatta den och dess möjligheter i hållbara samhälleliga lösningar på alla nivåer.  För att 

nå lyckade lösningar måste man förstå att seniorerna är en grupp som består av många 

undergrupper med olika behov. Behoven är dessutom olika i olika delar av Finland samt 

olika på landet och i olika stadsdelar.  Behoven beror på livsstil, krav och ekonomiska 

resurser. För att de olika behoven ska kunna tillgodoses, bedrivs i dag en hel del forskning, 

olika typer av analyser görs och strategier dras upp, både av marknadskrafterna och inom 

social- och hälsovårdsservicen.  
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FIGUR 6. Olika behov av service i olika situationer 
 

 
Simo Koskinen har i sin doktorsavhandling, som behandlar gerontologiskt socialt arbete 
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den informella hjälpen så befinner sig maken eller makan, barnen och deras familjer samt 

övriga släktingar i en nyckelposition. Behovet av socialt stöd och möjligheterna att delta i 

olika verksamheter verkar dock vara något som främst har ökat bland de allra äldsta. 

Kanske är det så att de lite yngre pensionärerna är mera socialt integrerade än de som är 

lite äldre. Detta kan bero på många olika orsaker, varav en är hälsan.  Oberoende av åldern 

är det sociala stödet viktigt, och här kan socialarbetaren spela en viktig roll. De äldre har 

liknande sociala problem som vilken annan åldersgrupp som helst och behöver stöd och 

hjälp för att hitta lämpliga lösningar.  

 

Psykosocial stress kan utgöra ett problem för de äldre. Stressfaktorerna kan vara av olika 

karaktär: medan somliga snabbt går över, kan andra få mera långlivade, allvarligare 

följder. Förluster, hot och utmaningar är exempel på stressfaktorer – vad som sist och 

slutligen kommer att bli en stressfaktor varierar från individ till en annan. Under hela 

livsloppet står vi inför olika typer av stressfaktorer; att människan åldras betyder inte att 

hon på något sätt skulle bli immun mot stress eller att hon skulle utsättas för mindre stress. 

Under livsloppet utsätts människan för olika typer av stress, som i huvudsak är biologiska 

(t.ex. en allvarlig sjukdom) eller sociala (pensionering, att bli far- eller morförälder, att 

någon närstående avlider). Hur de äldre hanterar stressen beror bl.a. på deras hälsotillstånd 

(både det fysiska och psykiska) och motivation. En äldre person med mera livserfarenhet 

kan ha lättare att hantera en stressituation än en yngre person.  (Suutama 1995.) Det kan 

behövas utomstående stöd för att klara av den rådande livssituationen. Det psykosociala 

stödet kan komma från olika håll, t.ex. församlingen, frivilligorganisationer eller 

socialarbetaren. Så är även fallet när barnbarnet är barnskyddsklient.  Om barnbarnet är 

placerat hos sina far- eller morföräldrar, behöver dessa ofta ett mångsidigt stöd för att 

kunna hantera sin livssituation. Ibland behövs konkret stöd och ibland behöver far- och 

morföräldrarna få prata med någon om det som tynger den. Socialarbetarna har mer än 

någon annan yrkesgrupp ett helhetsansvar för sina klienters liv, något som givetvis ska 

synas under människans hela livslopp. 

 

I detta kapitel har jag reflekterat över olika sätt att se på människans livslopp. Olika 

forskare har utgående från sin egen synvinkel valt att använda olika begrepp för samma 

sak. Det som är gemensamt för alla definitioner är att man ser människans liv som en 

helhet, från vaggan till graven, och att människans hela livslopp hänger samman, att 

åldrandet är en process som pågår hela livet, att processen är multidimensionell och att alla 
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perioder är lika viktiga.  Jag har valt att använda mig av begreppet den tredje åldern i min 

avhandling. Orsaken är främst att begreppet används allmänt inom socialgerontologin. Den 

tredje åldern i livsloppet beskrivs som en självförverkligande del av livet och jag har 

presenterat några sätt att se på denna ålder. I intervjuerna med far- och morföräldrarna 

framgick det att dessa far- och morföräldrars liv  inte representerar den tredje ålder som 

beskrivs i teorierna om denna ålder.   Förvisso befinner också de sig i den tredje åldern, 

men de lever inte i den tredje åldern.  

4.3 Socialgerontologiska perspektiv 
 
Äldreomsorgen indelas i flera olika delområden. Det gerontologisksociala arbetet, eller 

socialgerontologin, är ett, samtidigt som det sociala arbetet är indelat i flera olika 

delområden, varav ett är socialgerontologin. Socialgerontologiskt arbete innebär 

uttryckligen socialt arbete med äldre och därigenom har socialgerontologiskt arbete 

utvecklats till ett specialområde inom socialt arbete (Koskinen, Aalto, Hakonen & 

Päivärinta 1998, 178). Även om det socialgerontologiska arbetet främst kanske riktar sig 

till en åldersgrupp som enligt Laslett har gått in i den färde åldern och enligt Erikson skulle 

befinna sig i den åttonde åldern, så tycker jag ändå att det är skäl att stanna upp och 

reflektera över det socialgerontologiska arbetets roll i sammanhanget. Mina informanter 

befinner sig ännu inte i ålderdomen, men de är på väg dit och de problem som de brottas 

med nu har de kanske delvis eller i en annan form kvar om några år. Enligt Simo Koskinen 

(2003, 357) är det en stor utmaning för de socialarbetare som arbetar inom det 

gerontologiska arbetet att identifiera de äldres individuella problem och svåra 

livssituationer. Problem, bl.a. i mänskliga relationer eller mellan generationerna, som 

funnits i det förflutna och ännu finns kvar, kan komma upp till ytan i ålderdomen och 

orsaka olika typer av problem, som fordrar en professionell hjälpare. De äldres svåra 

livssituationer ser väldigt olika ut och det kan behövas interventioner på flera olika 

delområden av livet.  

 

För att en person skall klara av de förändringar och nya utvecklingsuppgifter som åldrandet 

för med sig, är det viktigt att de har lyckats lösa de olika problem som de har haft tidigare i 

livet. Äldre mänskor har en egen infallsvinkel till livet, där det förflutna, nuet och 

framtiden sammanförs. Varje äldre person genomför dock sina utvecklingsuppgifter 

utgående från sina egna förutsättningar, utan några på förhand bestämda scheman. Enligt 
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forskning på området är det viktigt för de äldre med bl.a. samtal och stöd, uppgifter som 

har att göra med serviceutbud och social trygghet samt möjligheter att kunna driva de egna 

intressena samt att få påverka. (Koskinen 2003.) Detta är sådant som även tagits upp i 

intervjuerna med mina informanter och säkert är viktigt i alla skeden i livet.  

Tyngdpunkten vilar dock på olika behov i olika åldersgrupper. De äldre väntar sig att få 

psykosocialt stöd av socialarbetarna i svåra livssituationer. På samma sätt väntar sig mina 

informanter att få psykosocialt stöd av socialarbetarna i sin speciella livssituation.  

 
Koskinen (2003; jfr även Koskinen, Aalto, Hakonen & Päivärinta 1998, 178–181) tar upp 

begreppet ”empowerment” i anslutning till det gerontologiska socialarbetet. Inom 

gerontologin menar man med detta begrepp en process där äldre, antingen som individer 

eller grupper, stärks så att de själva förmår kontrollera sin livsmiljö och uppnå olika 

färdigheter för att upprätthålla och förbättra sin livskvalitet och få en känsla av att ha 

kontroll över sitt eget liv. Genom denna process strävar man efter att öka de äldres 

självförtroende, självständighet, påverkningsmöjligheter, livsinnehåll och mening, stärka 

deras beslutsfattande samt göra det möjligt för dem att maximalt kunna använda sig av 

olika serviceutbud och på alla sätt fungera som fullvärdiga medborgare.  På gruppnivå 

kunde detta betyda att de äldre organiserar sig; att man grunder olika typer av föreningar 

och organisationer för äldre och/eller pensionärer. Enligt social- och hälsovårdsministeriet 

(2000) fanns det ungefär vid milleniumskiftet ett tjugotal riksomfattande organisationer 

inom äldresektorn i Finland.  Regionala och lokala föreningar höjer siffran till omkring 

tusen organisationer och föreningar inom äldresektorn. I ett flertal kommuner, bl.a. 

Karleby, finns ett äldreråd (äldre- och handikapprådet) som regelbundet sammanträder och 

vars syfte är att öka de äldres påverkningsmöjligheter, förbättra deras levnadsförhållanden 

samt främja samarbetet mellan olika parter.  

 

I Finland har värderingen av de äldre tagit en positivare inriktning och den uppfattningen 

vunnit genklang att umgänget mellan generationerna bör stödas och värdesättas. Om de 

äldre ses som ett problem i samhället, beror det enligt Koskinen (1994, 59, 68) varken på 

den långa livslängden eller på att hälsan börjar svikta, utan på äldrepolitiken. Att vara 

gammal presenteras som en politisk lösning. Att åldras samt ålderdomen i social mening är 

samhälleligt producerade begrepp och äldrepolitiken har en central roll i hur dessa begrepp 

konstrueras. Äldrebegreppet hänger i betydande grad samman med de äldres position i 

samhället. De äldres individuella färdigheter och kunskap har påverkat sättet att se på 
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åldrandet och ålderdomen. Mycket har att göra med makt och hur den utövas, både 

politiskt och kulturellt, men även inom familjerna, där en viktig del av gemenskapen består 

av förhållandena mellan generationerna. Gamla stereotypier om åldringar har gett vika för 

nya äldrebegrepp. Alla äldres hälsotillstånd är inte dåligt, alla äldre är inte socialt isolerade 

och oförmögna att lära sig nya saker. Framför allt är inte ålderdomen ett sjukdomstillstånd. 

I det nya äldrebegreppet är ålderdomen bl.a. en aktiv period av livet, under vilken en äldre 

person ses som en resurs och påverkare inom olika områden. 
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5 OM FAR- OCH MORFÖRÄLDRAR  

5.1 Att vara far- och morförälder 
 
Vad kan det bero på att intresset att involvera far- och morföräldrar i studier av barns 

utveckling varit så svalt? En orsak kan vara demografisk; det är först nu som far- och 

morföräldrarna är närvarande så länge i sina barnbarns liv att man har börjat inse att de i 

högsta grad påverkar sina barnsbarns liv. Länge har man uppfattat familjen som en 

kärnfamilj bestående av föräldrar och barn och negligerat familjens övriga sociala nätverk, 

där bl.a. far- och morföräldrarna finns.  Det finns också andra orsaker, såsom 

livsloppsperspektivet och metodologiska svårigheter vid studier av far- och morföräldrar.  

Relationen mellan de olika generationerna – mellan far- och morföräldrar och barnbarn – 

tvingar mer eller mindre forskarna att använda livsloppsperspektivet som ramverk och 

detta är ett perspektiv som inte har involverat far- och morföräldrar i någon högre grad. 

(Smith 1991, 1–2.) Inom gerontologin har man ju oftast fokuserat på dimensionerna i två 

generationer av familjen; de åldrande föräldrarna och de vuxna barnen. Men det finns som 

sagt andra dimensioner.  

 

Männen, alla farfäder och morfäder, har ofta fått se sig själva förbigångna i forskningen, 

som fokuserat på mormödrar och farmödrar eller behandlat far- och morföräldrarna som en 

sammansatt enhet (jfr engelskans grandparents, finskans isovanhemmat och svenskans far- 

och morföräldrar). Från att ha varit placerade på en piedestal förändrades positionen för 

far- och morföräldrarna, främst för kvinnorna, som man började se som ett störande 

element i barnbarnens uppfostran. År 1937 skrev Vollmer (ref. Smith 1991, 3) en artikel 

med titeln “The grandmother: a problem in child rearing”.  I artikeln redogör han för det 

faktum att en mormor eller farmor inte är lämplig att ta hand om och uppfostra sitt 

barnbarn. Hon anses vara ett störande element och barnläkarna måste göra sitt bästa för att 

skydda barnbarnet för henne. I årtionden skrevs liknande artiklar. Först på 1980-talet vände 

trenden och man kunde finna artiklar med titlar som pekade på far- och morföräldrar som 

interaktiva, sociala stödagenter för familjer med små barn, samtidigt som interaktionen 

mellan far- och morföräldrar och barnbarn allt mer uppmuntrades.  Det förändrade intresset 

kan ha att göra med förändringar i stereotypier, att far- och morföräldrarnas roll förändrats 

och att relationerna mellan generationerna förändrats. I rollen som far- och morförälder 

kan två olika teman skönjas: mångfald och symbolism. Den växande forskningen pekar på 

heterogeniteten hos far- och morföräldrarna, på faran med stereotypier och med att 
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övergeneralisera samt på en framtida ökande differentiering i rollerna som far- och 

morförälder. Samtidigt visar forskningen en symbolisk funktion hos far- och 

morföräldrarna, t.ex. att effekterna av far- och morförälderskapet kan kännas av enbart 

genom att far- och morföräldrarna är närvarande eller genom deras betydelse för familjen. 

(Bengtson, 1985.) 

 

Gerald R. Leslie och Sheila K. Korman (1985, 580–582) har presenterat några stereotypier 

av rollen som far- och morförälder. De har inte tagit hänsyn till vad det mångfasetterade 

begreppet innefattar och den omständigheten att far- och morföräldrar är en heterogen 

grupp. Deras korta presentation av far- och morföräldrar i livscykeln saknar både djup och 

bredd, men hänsyn får kanske tas till att boken skrevs för över tjugo år sedan och att de 

genast i början på kapitlet nämner att det inte talas så mycket om relationerna mellan äldre 

och deras barnbarn. Trots detta kan man från deras korta presentation dra paralleller till det 

som respondenterna i Karleby berättade i intervjuerna. I deras berättelser kom det särskilt 

tydligt fram hur männens roller förändrades när de blev pensionärer. (Frågan behandlas 

närmare i kapitel sex i denna avhandling.) Enligt Leslie och Korman skiljer sig ofta mäns 

och kvinnors förberedelse för och reaktion på rollen som far- och morförälder.  Rollen ser 

dessutom olika ut beroende på om man blir far- och morförälder tidigt eller sent i livet. En 

del kvinnor är väldigt tudelade till tanken på att bli farmor eller mormor tidigt i livsloppet. 

En del tycker att de är alldeles för unga för den nya rollen och känner sig obekväma i den. 

Vanligare är kanske den medelålders mormodern eller farmodern som genom barnbarnet 

ser en möjlighet att i större utsträckning bli involverad i sitt barns liv.  

 

Leslie och Korman (1985) fortsätter med att anse att den medelålders farfadern eller 

morfadern ofta inte påverkas lika starkt av sin nya roll som farmodern eller mormodern. En 

del män kanske värjer sig för rollen, precis som en del kvinnor gör, men saken utgör sällan 

något större problem. Männen identifierar sig ofta mycket starkt med sin arbetsroll under 

sitt yrkesverksamma livslopp och barnbarnen må vara en källa till glädje och stolthet, men 

de står inte i centrum. Det är ofta först efter pensioneringen som rollen som farfar eller 

morfar prioriteras. När man har gjort sitt i arbetslivet kan man rikta energin mot annat, 

såsom t.ex. att vara tillsammans med sina barnbarn. I den amerikanska kulturen är rollen 

som den äldre far- eller morfadern i huvudsak ”moderlig” så, att han mest fungerar som 

barnvakt, leker med barnbarnet och överhuvudtaget hjälper till med skötseln av barnet. 

Leslie och Korman knyter ihop sin korta presentation av rollen som far- och morförälder 
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med att konstatera att far- och morföräldrarna kan njuta av alla fördelar som den nya rollen 

för med sig, samtidigt som de inte behöver ha det övergripande ansvaret för barnbarnet och 

att både barnbarnet och far- och morföräldrarna finner lycka och nöje i förhållandet.  

 

Historiskt har far- och morföräldrarnas roll som uppfostrare av barnbarnen varit bunden till 

händelser i livsloppet, såsom t.ex. dödsfall, skilsmässa eller att föräldrarna av olika orsaker 

övergett sina barn; när barnbarnets föräldrar inte längre var med i leken tog far- eller 

morföräldrarna över rollen som uppfostrare för barnbarnet.   Även om nyss nämnda 

orsaker inte har försvunnit, finns numera också en kategori med dysfunktionella föräldrar 

som visserligen kan finnas med i bilden, men som inte klarar av eller inte vill ta hand om 

sina barn. (Pinson-Milburn, Fabian, Schlossberg & Pyle 1996.) Realiteten för 10 % av de 

amerikanska far- och morföräldrarna är enligt McConell Heywood (1999) att de uppfostrar 

sina barnbarn i frånvaro av barnbarnets föräldrar.  Dessa far- och morföräldrar står inför 

många olika problem, såsom att ålderdomen närmar sig för dem, med de problem som 

denna eventuellt medför, att de egna barnen är oförmögna att ta hand om sina barn, att 

möjligheten finns att även barnbarnen är dysfunktionella och ”odugliga”.  Det finns en 

mångfald av problem som är relaterade till att far- eller morföräldrarna är vårdnadshavare 

för sina barnbarn. Problemen kan vara av social, fysisk, emotionell, ekonomisk eller 

juridisk karaktär.  Problemen är lika komplexa och invävda i varandra som orsakerna till 

att mor- och farföräldrarna blev vårdnadshavare för sina barnbarn.   

 

Till de sociala problem som drabbar far- och morföräldrarna hör att de exkluderas från 

personer i sin egen ålder och från de ”traditionella” föräldrarna, som hör till en yngre 

generation. Den ekonomiska bördan kan öka betydligt för far- och morföräldrar som ska 

klara sig på en liten pension och dessutom stå för alla kostnader som barnbarnets 

uppfostran medför. Det arvode som de finländska far- och morföräldrarna får när 

barnbarnet är placerat hos dem räcker enligt mina informanter inte ens till livets nödtorft.  

För far- och morföräldrar som är vårdnadshavare till sina barnbarn är den emotionella 

välfärden på många sätt hotad. Detta kan ha att göra med stress i samband med 

uppfostrarrollen, en känsla av personlig förlust, som inkluderar en förlust av den egna 

friheten, en känsla av förlust av det egna barnet samt en känsla av förlust av egna vänner.  

Det kan finnas en känsla av skuld och oro över att inte klara av rollen som uppfostrare av 

barnbarnet.  För att hjälpa och stöda far- och morföräldrarna föreslås olika lösningar. Ett 

sätt är att grunda jämlikegrupper. Även om jämlikegrupper anses utgöra ett viktigt stöd för 
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far- och morföräldrarna, så anses de av en del forskare vara kortlivade och inte så värst 

välbesökta. Gruppterapi föreslås då i stället som ett bra alternativ t.ex. för far- och 

morföräldrar som uppfostrar barnbarn med emotionella störningar.  I varje fall för 

deltagarna i olika typer av grupper en dialog om problemen i ställer för en monolog och 

samtidigt kan de få hjälp att se problemen ur nya synvinklar.  I gruppen kan de ge utlopp 

för sin frustration och känslor; gruppen har alltså en viktig emotionell funktion.  Även 

individuell terapi och familjeterapi kan vara alternativ när far- och morföräldrarna behöver 

hjälp och stöd för att klara av den aktuella livssituationen.  Viktigt är att höja far- och 

morföräldrarnas självkänsla, så att de från att ha haft en känsla av att vara misslyckade 

föräldrar går till att uppleva sig som erfarna ”hjälpare”.  (Pinson-Milburn, Fabian, 

Schlossberg & Pyle 1996; McConell Heywood 1999.) 

5.2 En indelning av far- och morföräldrarna som omsorgsgivare i tre 
kategorier 

 
Platt Jendreks (1994) forskning om far- och morföräldrar som tar hand om sina barnbarn 

har resulterat i en indelning av dessa far- och morföräldrars roller i tre kategorier: 1) som 

barnbarnens vårdnadshavare, 2) som personer som bor tillsammans med sina barnbarn och 

3) som barnbarnens dagvårdare. Rollerna som barnbarnens fostrare varierar från att vara 

formella till att vara informella.  När far- och morföräldrarna är vårdnadshavare för sitt 

barnbarn, är de på allt sätt ansvariga för barnbarnets fostran. I praktiken fungerar de som 

barnbarnets föräldrar, fastän de är far- eller morföräldrar till barnet. Rollen som 

barnbarnets dagvårdare är inte densamma som t.ex. en familjedagvårdare har. Far- och 

morföräldrarna kan periodvis fungera som dagvårdare och då ha det övergripande ansvaret 

för barnbarnet, samtidigt som de (oftast) inte har några juridiska rättigheter. Far- och 

morföräldrar som bor tillsammans med sina barnbarn placerar sig någonstans mittemellan 

vårdnadshavare och dagvårdare. Ansvaret för barnbarnets dagliga fostran kan variera och 

gruppen kan dessutom delas in i två undergrupper: De som har en eller bägge av 

barnbarnets föräldrar boende hos sig och de vars barnbarns föräldrar bor någon annanstans.  

Dessa far- och morföräldrar har, precis som  i rollen som barnbarnets dagvårdare, ofta ett 

övergripande ansvar för sina barnbarn samtidigt som de inte har några juridiska rättigheter.   

 

Hur kommer det då sig att far- och morföräldrarna ställer upp och erbjuder sig att ta hand 

om barnbarnen?  Platt Jendrek (1994) kom i sin forskning fram till att det fanns fem 

huvudsakliga orsaker till detta: 1) far- eller morföräldrarna ville hjälpa barnbarnets 
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föräldrar ekonomiskt, 2) de ville inte att en främmande person skulle vara barnbarnets 

dagvårdare, 3) barnbarnets mamma arbetade heltid, 4) barnbarnets mamma hade 

emotionella problem och 5) barnbarnets pappa arbetade heltid. De främsta orsakerna till att 

far- eller morföräldrarna var vårdnadshavare till barnbarnet var att barnbarnets mamma 

hade emotionella problem, att far- eller morföräldrarna inte ville att barnabarnet skulle 

placeras i fosterhem och att barnbarnets mamma hade drogproblem.  De far- eller 

morföräldrar som bodde med sina barnbarn uppgav att de fokuserade på problem i 

föräldraskapet och att de ville hjälpa barnbarnets föräldrar. De främsta orsakerna till att de 

erbjöd sin hjälp uppgav de vara att de ville hjälpa barnbarnets föräldrar ekonomiskt, att 

barnbarnets mamma arbetade heltid och att de inte ville att en främmande person skulle ta 

hand om barnbarnets dagvård. Far- eller morföräldrar som hade rollen som barnbarnets 

dagvårdare berättade att de ville hjälpa barnbarnets föräldrar eller att dessa hade egna 

behov att se till. De främsta orsakerna till att far- och morföräldrarna erbjöd sin hjälp var 

att barnbarnets mamma arbetade heltid, att de inte ville att en främmande person skulle ta 

hand om barnbarnets dagvård och att de ville hjälpa barnbarnets föräldrar ekonomiskt.  

 

Att bestämma sig för att ta hand om sitt barnbarn är inget lätt beslut. Det färgas av alla de 

känslor som är involverade i beslutet och det kan kännas som om det inte finns något annat 

val eller att man bara gör det man måste göra – att det liksom hör till.  Man kan oroa sig för 

att barnbarnets föräldrar inte klarar av att ta hand om barnbarnet som de borde, man älskar 

och blir fäst vid barnbarnet och vill dess bästa, man är rädd för att barnbarnet ska 

omhändertas av myndigheterna om man inte ställer upp. Ändå visar forskningsresultaten 

att far- och morföräldrar som fungerar som barnbarnets vårdnadshavare allra helst enbart 

skulle vilja ha rollen som barnbarnets far- eller morföräldrar och inte en roll som föräldrar 

åt den tredje generationen. De som fungerar som barnbarnets dagvårdare brottas inte med 

samma emotionella problem. De erbjuder sin hjälp för att hjälpa barnbarnets kärnfamilj, 

som är funktionell snarare än dysfunktionell. Barnbarnets föräldrar arbetar och far- och 

morföräldrarna erbjuder sig att vara barnbarnets dagvårdare hellre än att de låter någon 

främmande person sköta barnbarnet. De far- och morföräldrar som lever tillsammans med 

sina barnbarn upplever mera stress än övriga grupper. Deras hjälp tas för given och de kan 

ha en känsla av att inte ha kontroll över beslutet att erbjuda hjälp. Deras roll är också 

allmänt oklar, bl.a. med tanke på boendearrangemang och juridiskt ansvar för barnbarnen. 

När tre generationer bor tillsammans, uppstår det lätt spänningar när uppfostringsfrågor 

kommer på tal och konflikterna kan vara svåra att lösa. (Platt Jendrek 1994.) 
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5.3 Synvinklar på far- och morföräldraskap 
 
Interaktionen mellan generationer utforskas i ett europeiskt forskningsnätverk. I 

”Meddelanden från Åbo Akademi nr 10 (7.6.2002) finns en kort artikel (Nykvist, 2002, 6) 

om den aktuella forskning som Åbo Akademi deltar i och där professor Helena Hurme har 

tilldelats ett ansvarsområde. Forskningen är indelad i fyra delområden och ska belysa 

frågor som ”Vilken är far- och morföräldrarnas roll idag?” och ”Hur fungerar t.ex. 

relationstriangeln mormor-mor-barn eller farfar-far-barn idag?”. Forskningen ska också 

belysa hur överföringen av kulturarvet från generation till generation sker samt vilken bild 

av far- och morföräldrar och åldringar i allmänhet som media i dag serverar den stora 

allmänheten.  

 

Vid den världskongress som organisationen The international Federation of Aging ordnade  

i Köpenhamn 2006 (http://vwww.abo.fi/users/hhurme/) presenterades forskningsresultat 

om far- och morföräldrar och ny teknologi.  I forskningsarbetet deltog fyra europeiska 

länder (Storbritannien, Spanien, Estland och Finland). Man ville undersöka hur far- och 

morföräldrar kommunicerar med sina barnbarn. Talar de med dem ansikte mot ansikte, via 

fast telefon eller mobiltelefon eller kommunicerar de via SMS och e-post?  Man var även 

intresserad av att få veta om män i dessa kontakter använder mera teknologi än kvinnor. 

Liknande resultat konstaterades i de fyra länderna vad som gällde dessa fem 

kontaktformerna. Det vanligaste var att man talade med sina barnbarn ansikte mot ansikte. 

Det näst vanligaste var att tala med sitt barnbarn via en fast telefonanslutning och därefter 

att tala med det i mobiltelefon. Dessa tre kontaktsätt kallades för traditionella muntliga 

kommunikationsfaktorer.  Kontakt via SMS och e-post kallades för nya teknologiska 

faktorer. Dessa var ganska ovanliga kommunikationsmedel i kontakten med barnbarnen. 

De som bodde närmare sina barnbarn använde den traditionella metoden, medan de som 

bodde på längre avstånd från sina barnbarn i någon mån använde sig av e-post, förutom av 

telefonsamtal. De yngre far- och morföräldrarna använde sig oftare av de nya teknologiska 

metoderna än de äldre, medan könet konstaterades sakna betydelse för vilken form av 

kontakt som används. (Hurme m.fl. 2006.) 

 

I sin tidigare forskning inom området far- och morföräldrar har Hurme (1991, 19–31) 

reflekterat över dimensionerna i far- och morföräldraskapets roll i Finland.  Enligt Hurme 

är far- och morföräldraskapet en multidimensionell roll. Hon presenterar faktorer som 
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påverkar dimensionerna i denna roll i följande tabell. (Egen översättning av table 2.1 

Factors affecting dimensions of the grandparent role, i Hurme 1991, 20.)  

 
Faktorer som         Aspekter på rollen  Dimensioner av    Typer av 
påverkar rollen  rollen  far- och 
     morföräldra- 
    skap 

 

Det individuella barnbarnet Attitydnivå 
  ålder  förväntningar på rättigheter  Överföra traditioner 
  kön  och skyldigheter som far- och Normativt far- och 
  personlighet  morförälder  morförälderskap 
 
Det vidare familjesystemet Beteende nivån  Medverkan  ’Reserverad’ 
relationer med barnet ekonomisk hjälp    ’Konventio- 

nell’ 
  relationen med hennes/hans tid  Ställföreträdande far- eller  ’Rolighets- 
  make/maka  aktiviteter  morförälder  minister’ 
 
Kulturella faktorer  Den emotionella nivån 
  etnicitet  tillfredsställelse från  effekterna av  
  den lokala subkulturen rollen gentemot barnbarnet Glädje och lycka 
  (landsort/stad osv.) 
 
Individualiteten hos far- Den symboliska nivån 
och morföräldrarna  den symboliska meningen med 
  ålder  att vara far- eller morförälder 
  kön 
  personlighet 
  arbetshistoria osv.   
 
Den historiska tiden  

   
     
 

Hurme (1991) och Platt Jendrek (1994) har lagt fram sina resultat ungefär samtidigt, men 

deras infallsvinklar är olika och deras studier har skett i samhällen som är uppbyggda på 

olika sätt. Hurmes forskning saknar en dimension där far- eller morföräldrarna är 

barnbarnens vårdnadshavare, medan Platt Jendrek i sin forskning fokuserar på detta. 

Hurmes resultat bygger på en finländsk studie från 1988. I studien ville man få fram olika 

aspekter på interaktionen mellan generationerna och studien omfattade en triad av barn i 

11–12 års ålder, deras mammor och mormödrar. Av ett urval av familjerna (n=453) 

intervjuades 69 mormödrar och 121 fyllde i ett frågeformulär.  Av svaren på påståendena i 

frågeformuläret framgick att mormödrarna ansåg att barnbarnen innebar sällskap för dem, 

att de inte skämmer bort sina barnbarn, att barnbarnen för familjetraditionerna vidare och 

att deras liv blev fullkomligt först när det fått barnbarn. Nästan ingen av mormödrarna 

tyckte att barnbarnen varit en källa till besvikelse eller att barnbarnen tog för mycket av 

deras tid. De tyckte att det var fullt naturligt att en heltidsarbetande 45-årig mormor inte 

hade så mycket tid över för sina barnbarn. Mormödrarna ansåg inte att far- och 

morföräldrar ska ha samma rättigheter som föräldrarna att kunna ingripa i barnbarnets 

uppfostran och inte heller ansåg de att man som ung mormor borde sluta arbeta för att ta 
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hand om barnbarnet.  Om man kombinerar Hurmes tabell med Platt Jendreks indelning av 

far- och morföräldrar i tre kategorier, kunde tabellen se ut så här:   

 

TABELL 1. En kombination av Hurmes faktorer som påverkar dimensionerna hos far- och 
morföräldrarnas roller samt Platt Jendreks indelning av far- och morföräldrarna i tre 
kategorier plus ett tillägg för den tredje åldern 
 
Faktorer som         Aspekter på rollen  Dimensioner av    Typer av 
påverkar rollen  rollen  far- och 
     morföräldra- 
    skap 

 

Det individuella barnbarnet Attitydnivå 
  ålder  förväntningar på rättigheter  Överföra traditioner 
  kön  och skyldigheter som far- och Normativt far- och 
  personlighet  morförälder  morförälderskap 
 
Det vidare familjesystemet Beteende nivån  Medverkan  ’Reserverad’ 
relationer med barnet ekonomisk hjälp    'Konvention- 
  dagvård  Förluster  ell’ 
Dysfunktionella  övergripande ansvar/   ’Rolighets- 
barn som föräldrar     uppfostrare  Ensamhet  minister’ 
 
Händelser i livsloppet      
Den tredje åldern 
       

  relationen med hennes/hans egen tid- ingen egen tid Ställföreträdande far- eller   
  make/maka  många aktiviteter – de egna morförälder   
  aktiviteterna lagda på is   
      
      ’Vårdnads- 
Kulturella faktorer  Den emotionella nivån   havare’ 
  etnicitet  tillfredsställelse från  effekterna av  Glädje och lycka  ’Dagvårdare’ 
  den lokala subkulturen rollen gentemot barnbarnet Oro  ’Boende med 
  (landsort/stad osv.)   Stress  barnbarnen ’ 
    Skuld   
    Frustration 
Individualiteten hos far- Den symboliska nivån 
och morföräldrarna  den symboliska meningen med  
  ålder  att vara far- eller morförälder 
  kön 
  personlighet 
  arbetshistoria osv.   
 
Den historiska tiden  

   
    

I sin studie kunde Hurme utskilja två kontrasterande typer av mormödrar; en aktiv 

mormorstyp som deltar i livet hos barnets familj och medverkar i barnbarnets uppfostran, 

men som inte uppfattar traditioner och kontinuitet som en belastning. Den andra 

mormorstypen är av motsatt slag. För denna typ är den aktiva medverkan i barnbarnets liv 

liten, samtidigt som den normativa sidan av far- och morförälderskapet kan kännas som en 

belastning.  Troll (1985, 149) varnar för att utan urskiljning sammanföra alla far- och 

morföräldrar till en enda grupp och bilda en meningslös kategori enbart utgående från den 

enda gemensamma nämnaren: Att man har barnbarn. Att vara far- och morförälder är en 

ständigt pågående process som påverkas av olika händelser i livsloppet. Hur man klarar av 
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förändringar i livsloppet beror ofta på det stöd och den hjälp som man får av andra 

människor och som kallas för det sociala nätverket. 

5.3.1 Det sociala nätverket 
 
Ofta sägs det om att mor- och farföräldrarna hör till barnbarnens sociala nätverk men vad 

består far- och morföräldrarnas sociala nätverk av när barnbarnen är barnskyddsklienter? 

Nätverket kan bestå av familj, släkt och vänner, men även av den offentliga sektorn eller 

aktörer inom den tredje sektorn. En grupp, alltså även en jämlikegrupp, är en del av 

människans sociala nätverk. Nätverkets konturer är mera diffusa än gruppens och för en 

utomstående - och även för medlemmen själv - kan det vara svårt att se var gränserna går. 

En människas nätverk kan vara oändligt, i sista hand ett globalt sådant statt i ständig 

förändring. Det sociala nätverket är inte uppbyggt på samma sätt som en grupp (nätverket 

kan t.ex. sakna en ledare) och nätverket är inte detsamma för sina medlemmar som 

gruppen är för sina, enligt Marin (2003, 74). (se även t.ex. Matthies, Kotakari & Nylund 

1996, 243–253; samt Seim, Hjemdal och Nilsen 1997.) 

 

Vad eller vem tyr sig då en människa till och litar på när hon eller han känner sig otrygg? 

Detta försökte Kotakari och Rusanen (1996, 177–189) finna svar på genom 

undersökningsintervjuer som gjordes 1992 i Kuopio län och Vasa län. De viktigaste 

källorna till hjälp när man känner sig otrygg av olika orsaker visade sig vara familjen och 

släkten. När man har problem med mänskliga relationer vänder man sig helst till vänner 

och bekanta. Endast i hälsofrågor uppgav de intervjuade att hjälp av professionella vara 

viktigare än hjälp och stöd av det informella nätverket.  Enligt undersökningen söker både 

män och kvinnor professionell hjälp i sista hand. Först prövar man andra sätt att lösa sina 

problem.  Resultaten kan tolkas som kritik mot det formella serviceutbudet, som enligt de 

intervjuade uppfattades som svåråtkomligt, oflexibelt och ineffektivt. Den professionella, 

formella, hjälpen är ofta svåråtkomligare och dyrare än den informella, och ibland anses 

den formella hjälpen ”stämpla” sina brukare.  De äldre hade enligt undersökningen en 

positiv syn på professionell hjälp och den ansågs av många vara det enda alternativet när 

hjälp behövdes.  Yngre personer uppskattade däremot frivilligverksamhet och individuella 

möjligheter.  Enligt undersökningsresultaten stöder sig finländarna hellre på den service 

som staten och kommunerna erbjuder än bygger upp ett medborgarsamhälle, där man själv 

måste svara på olika behov.  Undersökningen gjordes just när recessionen hade slagit sina 

klor i finländarna och stora nedskärningar gjorts inom den offentliga sektorn, vilket bl.a. 
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påverkade det sociala tjänsteutbudet på ett negativt sätt. Välfärdssamhället skakades om 

grundligt, men återhämtningen gick snabbt och skadorna var sist och slutligen relativt små. 

Enligt Marin (2003, 89; ref. Nurmela, Pehkonen & Sänkiaho 1997) har en majoritet av 

finländarna låg tilltro till institutioners (såsom politikers, partiernas, regeringens, 

riksdagens, tjänstemännens och byråkratins) beslut som byggare av välfärdsstatens framtid. 

Samtidigt trodde de på välfärdstaten i sig. I de intervjuer som gjordes med mina 

informanter kom det fram att man drar sig för att ringa socialarbetarna om ”små” problem. 

Informanterna försökte klara sig själva så långt det gick och någon ekonomisk hjälp hade 

de sällan frågat efter.  Deras tilltro till social- och hälsovårdsväsendet var blandad. Under 

intervjuerna uppgav de att det största stödet och den mesta informationen hade de fått av 

anställda inom hälsovården, medan socialarbetarna uppfattades som upptagna 

kontrollanter.  

 

Sociala nätverk kan uppfattas som en kedja där mänskorna av olika orsaker behöver 

varandra. Dessa behov syns i sociala relationer, som organiseras i mer eller mindre 

bestående och synliga nätverk.  Dessa nätverk får sin betydelse av de behov som finns i 

bakgrunden. Om nätverk uppkommer på detta sätt, kan de tänkas vara en följd av frivilliga 

val, s.k. informella nätverk, men de kan också vara mer eller mindre påtvingade nätverk, 

s.k. formella nätverk. De sistnämnda har olika samhälleliga orsaker och bakgrund, t.ex. 

olika former av myndighetsnätverk, som kan bestå av servicenätverk.  Det centrala i ett 

socialt nätverk är ändå förhållandet mellan två människor, som förenas av ett socialt 

förhållande eller har ett band mellan sig.  I det sociala förhållandet har parterna 

förväntningar på varandra och dessa förväntningar uppfylls åtminstone till en viss gräns.  

Mellan parterna finns även en ömsesidig förståelse för förväntningarna och hur man ska 

svara på dem. Eftersom parterna är sociala varelser, styrs de av sociala normer, kulturella 

värden och samhällsförhållandena.  (Marin 2003, 73–75.) 

 

En grundläggande tanke i ett socialt nätverk är att parterna litar på varandra (åtminstone på 

någon nivå) och att det i ett överskådligt tidsperspektiv finns någon form av jämlik 

fördelning av tjänster och gentjänster inom nätverket. När det är fråga om ett naturligt och 

långvarigt förhållande, såsom förhållandet mellan barn och föräldrar, kan det finnas en 

moralisk ömsesidighet i förhållandet. När de sociala nätverkens fundament förändras, 

förändras även förhållandet mellan människorna. De sociala nätverkens betydelse ligger i 

en vågrörelse mellan det individuella och samhälleliga. Det blir tätare och glesnar, det 
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innehåller förutom kraftkällor även spänningar och konflikter. En del av det sociala 

nätverket är livslångt och nätverket kan hela tiden ha samma betydelse eller också kan 

betydelsen förändras. En del sociala nätverk försvinner, medan andra är latenta, potentiella 

nätverk.  (Marin 2003, 75–79.) Inom barnskyddsarbetet utgör nätverken en utmaning. 

Barnskyddsarbetet är ett samarbete inte bara mellan barnet och dess familj, utan mellan 

flera olika aktörer. En ny trend som startade på 1990-talet är att en del klienter organiserar 

sig och att många barnskyddsdebatter förs offentligt. Kanalerna, språket och innehållet i 

diskussionerna om och inom barnskyddet har förändrats de senaste årtiondena och de 

nyaste forskningsresultaten presenterar ett ”nytt” barnbegrepp där barnet ses som en person 

som själv ska kunna påverka sin egen barndom. (Forsberg, Ritala-Koskinen & Törrönen 

2006, 5–9.) Till barnets sociala nätverk hör (vanligen) dess far- och/eller morföräldrar, vars 

åsikt om barnets bästa i en krissituation kan vara en annan än barnets föräldrars. 

Relationerna inom familjen och mellan de olika generationerna kan se väldigt olika ut och 

är ett multidimensionellt pussel av faktorer, aspekter och dimensioner av rollen som far- 

och morförälder, vilka alla påverkar varandra på något sätt.  

5.3.2 Familjerelationer 
 
Pensioneringen kan enligt Stig Berg (1996, 111–113) innebära nya möjligheter för tid och 

samvaro med andra familjemedlemmar. Men om det finns olösta konflikter och 

relationsproblem i familjen, kan dessa bli akuta i och med pensioneringen. Parterna kan 

inte längre fly från problemen till arbetet, utan tvingas att konfrontera dem. Olösta 

konflikter mellan generationerna kan medföra stora problem i kontakterna med barn och 

barnbarn och man kanske överhuvudtaget inte träffar varandra. Hur far- och 

morförälderskapet kommer att se ut beror mycket på de egna barnens handlingar. Det är ju 

de som får barnbarnen och som kontrollerar om far- och morföräldrarna får träffa dem eller 

inte. I många länder i västvärlden påverkas far- och morförälderskapet av ett flertal olika 

orsaker. Dorothy Jerrome (1999, 236–237) nämner att det för det första finns en strukturell 

skillnad mellan generationerna, vilket har resulterat i en kärnfamilj där far- och 

morföräldrarnas status är mera avlägsen. För det andra regleras relationerna i systemet inte 

av uttalade rättigheter och skyldigheter, utan förhållandet mellan far- och morföräldrar och 

barnbarnet är frivilligt och baserar sig på personliga initiativ. För det tredje finns det starka 

värderingar om självständighet och personlig frihet; saker som ligger i kärnfamiljens 

intresse har högre prioritet än saker som ligger i far- och morföräldrarna intresse. 
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I de flesta familjer finns ändå en stor samhörighet mellan generationerna och man ger 

varandra stöd och hjälp när det behövs. I motsats till vad som allmänt antas bor 

tvåtredjedelar av de pensionerade äldre britterna i närheten av åtminstone ett av sina barn 

och man kan anta att en del av dessa äldre är far- eller morföräldrar. Personer med barn 

tenderar att ha en större samhörighet med sina barn än med andra människor och föräldrar 

rapporterar att döttrarna står dem närmare än sönerna, samtidigt som de också träffar 

döttrarna oftare. Speciellt en man, men varför inte också en kvinna, kan få problem med 

sin nya roll som pensionär. Från att ha haft en roll som familjeförsörjare och en roll på 

arbetsplatsen måste nya roller och uppgifter sökas i vardagen.    Enligt Freud är den friska, 

vuxna individens viktigaste egenskaper förmågan att älska och arbeta. Enligt den 

psykosexuella teorin har den vuxna människan uppnått den genitala fasen, som 

karakteriseras av en stark verklighetsuppfattning, självständighet, anpassningsförmåga, 

problemlösningsförmåga, uttrycksförmåga och stark identitet. Till den vuxna, mogna 

människans sexualitet hör förmågan att ha ett nära kärleksförhållande till en annan 

människa, där parterna i förhållandet är både ger och tar. Utan en klar identitet kan man 

inte ha en nära relation till en annan människa. Å andra sidan måste man vid behov kunna 

agera självständigt och hålla en viss distans för att klara av närheten. (Jerrome, 1999 238–

240; Bengtson1985, 15–16; Berg 1996, 113.) 

 

I de flesta familjer finns ändå en stor samhörighet mellan generationerna och man ger 

varandra stöd och hjälp när det behövs. I motsats till vad som allmänt antas så bor två-

tredjedelar av de pensionerade äldre britterna i närheten av åtminstone ett av barnen och 

man kan anta att en del av dessa äldre är far- eller morföräldrar. Personer med barn 

tenderar att ha en större samhörighet med dem än med andra mänskor och föräldrar 

rapporterar att döttrarna står dem närmare än sönerna samtidigt som de träffar döttrarna 

mera ofta. Speciellt mannen, men varför inte också kvinnan, kan få problem med sin nya 

roll som pensionär. Från att ha haft en roll som familjeförsörjare och sin roll på 

arbetsplatsen måste nya roller och uppgifter sökas i vardagen.    Enligt Freud så är den 

friska, vuxna individens viktigaste egenskaper förmågan att älska och arbeta. Enligt den 

psykosexuella teorin så har den vuxna mänskan uppnått den genitala fasen som 

karakteriseras av en stark verklighetsuppfattning, självständighet, anpassningsförmåga, 

problemlösningsförmåga, uttryckningsförmåga och en stark identitet. Till den vuxna 

mogna mänskans sexualitet hör förmågan att ha ett nära kärleksförhållande till en annan 

mänska där parterna i förhållandet är både ger och tar. Utan en klar identitet så kan man 
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inte ha en nära relation till en annan mänska och å andra sidan måste man vid behov kunna 

agera självständigt och hålla en viss distans för att klara av närheten. (Jerrome, 1999 238–

240; Bengtson1985, 15–16; Berg 1996, 113.) 

 

Relationerna i långa äktenskap och hur dessa har påverkat och påverkas av livsloppet är en 

intressant aspekt av en när relation till en annan människa. Informanterna i denna pro 

gradu-avhandling har alla långa äktenskap bakom sig och alla anser att de svårigheter som 

de har upplevt tillsammans snarare närmat än fjärmat dem från varandra.  Den forskning 

som har varit sysselsatt med kvaliteten hos långa äktenskap har uppvisat varierande 

resultat. Enligt en sammanfattning gjord av Ade-Ridder och Brubaker (1983, 21–30) är ett 

av problemen i sammanhanget att väldigt få longitudinella studier har utförts och att få 

forskare har använt sig av livsloppet som en förklarande variabel till kvaliteten hos ett 

äktenskap. Eftersom många studier använt sig av väldigt få variabler, är även jämförelser 

av studierna svåra att göra.  En teori som framförts är att ju längre ett äktenskap har varat 

desto större är tendensen att rapportera att äktenskapet är lyckligt. En annan teori är att 

desto mera individen har investerat i sitt förhållande (äktenskapet) desto högre värderas det 

– annars kan det kännas som om man slösat bort sitt liv. Dessa tendenser utgör ett problem 

när man studerar kvaliteten i äldre personers äktenskap, eftersom sannolikheten att de ska 

svara på ett socialt acceptabelt sätt är stort. Enligt Jerrome (1999) är även 

familjerelationerna mellan olika generationer problematiska när man ser dem utgående från 

kulturella, demografiska och teknologiska förändringar i samhället, som har förändrat 

familjen jämfört vad den varit ur den äldre generationens livsloppsperspektiv. Far- och 

morföräldrarnas roll, liksom hela familjens roll i samhället, har påverkats av dessa 

förändringar och man måste lära sig nya sätt att komma till rätta med de förändrade 

rollerna. 

5.3.3 Familjerelationer och olika roller 
 
Eftersom kvinnornas livslängd är längre än männens är det vanligare för barnbarnen att ha 

kontakt med sin farmor och mormor än sin farfar och morfar. Om man bortser från detta, 

pekar en del forskning på att barnbarnen har ungefär lika mycket kontakt med såväl 

mormor och farmor som farfar och morfar. Annan forskning indikerar att farmor och 

mormor spenderar mera tid med sina barnbarn än farfar och morfar; kvinnorna kan ju vara 

säkra på att de barnen är deras oberoende av kön och att därmed också barnbarnen är det, 

medan männen inte kan vara lika säkra på sitt faderskap.  En del forskning indikerar 
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dessutom att far- och morföräldrarna tillbringar mera tid med sina döttrars barnbarn än 

med sönernas barnbarn. Detta förklaras bl.a. med att far- och morföräldrarna alltid kan vara 

säkra på att döttrarnas barnbarn så att säga hör till släkten, medan de inte kan vara lika 

säkra när det gäller sönernas barn. Barnbarnen influeras dock i högre grad av sina 

mormödrar och farmödrarna, både med tanke på värderingar och med tanke på psykologisk 

närhet. Rollen som farmor och mormor och rollen som farfar och morfar skiljs åt av genus, 

precis som många andra sociala roller.  Medan männen ofta spelar rollen som familjens 

överhuvud är kvinnornas roll ofta mera emotionellt laddad. Rollen som far- och 

morförälder kan också för en kort period kännas tudelad, då man kanske samtidigt både är 

barnbarn till sina egna far- och morföräldrar och har egna barnbarn. Far- och 

morföräldrarnas egen könsroll syns starkare eller svagare i rollen som far- eller 

morförälder beroende på hur far- och morföräldrarna själva blivit uppfostrade. (Leslie & 

Korman 1985; Jerrome1999; Smith 1991, 158.) 

 

En del forskning indikerar att barnbarnets kön skulle vara av betydelse i barnbarnets 

relation med far- och morföräldrarna. Enligt forskningsresultaten hyser far- och 

morföräldrar en större tillgivenhet för de barnbarn som är flickor, spenderar mera tid med 

flickorna och dessutom mera tid med sina döttrars barnbarn. En förklaring till detta, 

förutom genusperspektivet, kunde vara att döttrarna är hemma mera än sönerna och att far- 

och morföräldrarna känner sig mera bekväma med att hälsa på hos sin dotter och dennas 

barn än hos sin svärdotter och dennas barn. Även om könsrollerna blir alltmer diffusa i 

industriländerna, är de fortfarande starka i många andra länder, såsom t.ex. i fråga om 

kvinnors förmåga att hantera relationer och mäns förmåga att medverka i en aktuell 

situation. I dessa länder beror kvaliteten och formen av relationen mellan far- och 

morföräldrarna och barnbarnen mycket på vilket kön de olika parterna representerar. 

(Jerrome, 1999; Smith 1991, 158–174; Bengtson 1985, 15–25.) 

 

Under de yrkesverksamma åren är särskilt män, men också kvinnor, både tidsmässigt och 

emotionellt engagerade i sitt arbete. Ofta är männen mycket upptagna med arbetet under 

den tidsperiod då barnen är små; kvinnorna förväntas då ta ett större ansvar får hemmet 

och familjen, även om också de förvärvsarbetar.  Männens roll är uttryckligen att delta i 

skötseln av barn och hem, medan det sällan talas om att en kvinna deltar i skötseln av det 

gemensamma barnet eller hemmet.  Enligt Erikson (2004, 48) är arbetet en viktig del av 

människans identitet och i vuxenåren är arbetsfördelning och gemensamt hushåll en radie 
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för betydelsefulla relationer. Inträdet i vuxenåren anger begynnelsen till den del av 

livscykeln som Erikson kallar för den sjunde åldern och som innefattar begreppen 

generativitet eller stagnation, för att sedan övergå i följande stadium, ålderdomen, där 

begreppen integritet eller förtvivlan är förhärskande.  Marjatta Marin (2001, 238) 

reflekterar över vad Eriksons medelålder kan innefatta, om man studerar den ur en 

sociologisk synvinkel i stället för en psykologisk.  Generativitet och stagnation kan ur 

sociologisk synvinkel förstås som den plats och funktion som människan har tilldelats i ett 

visst samhälle vid en viss tidpunkt.  Den kan ta sig i uttryck bl.a. i att det är möjligt att 

utöva föräldraauktoritet i familjen, eller i den frihet och de möjligheter som ett arbete och 

därmed pengar för med sig eller möjligheten att kunna ge uttryck för sin vilja och förmåga. 

De olika faktorerna kan tillsammans beskriva den medelålders individens allmänna status 

men säger inget om huruvida de omfattar alla medelålders personer. Att utgående från de 

egna möjligheterna och den egna viljan kunna lösa spänningen mellan generativitet och 

stagnation kommer i ett helt annat ljus om man tänker på en medelålders person som är 

arbetslös, sjuk eller tillhörande en etnisk minoritet.  Dessutom måste man ta i betraktande 

att inte alla familjer och individer upplever samma saker i samma ålder. Trots allt finns det 

dock många vars livscykel ser i stort sett likadan ut. 

5.3.4 Könsroller i förändring 
 
När far- och morföräldrar intervjuades för denna avhandling, intervjuades män och kvinnor 

var för sig.  Jag intresserade mig för om männens och kvinnornas behov av stöd möjligen 

skilde sig från varandra och om det i deras berättelser och svar kunde urskiljas olikheter, 

som skulle kunna bero på genus. I mitt sökande efter en teoretisk bakgrund till denna del 

av min avhandling snubblade jag över en mängd intressant forskning. I detta kapitel 

presenterar jag sådana aspekter av den som främst är av intresse med tanke på denna 

avhandling.  

 

Enligt Julkunen (1993) är den finländska manligheten och kvinnligheten ur ett kulturellt 

perspektiv komplicerad och motstridig.  Det finns något mytiskt hos mannen, men också 

svaghet, och kvinnan representerar styrka. Det finländska samhället och dess 

genusorganisation bygger inte på någon nordisk modell, utan har gått sina egna vägar och 

har en unik historia. Under historiens gång har kvinnorna varit tvungna att klara sig själva.   

Männen röjde mark, arbetade långt borta eller var ute i krig.  Det är snarare rättigheterna 
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och skyldigheterna i den gemensamma överlevnadskampen än en erotisk spänning och 

betoning av olikheter mellan könen som har satt sin prägel på relationerna mellan könen.  

 

På 50- och 60-talet ”befriades” kvinnorna från hemmets bojor och allt flera började arbeta 

utanför hemmet. Hushållsarbetet rationaliserades och på 1980-talet utfördes det ingenstans 

i världen så lite hushållsarbete i hemmen som i Finland. (Julkunen 1993.) Kvinnornas 

förvärvsarbete frigjorde dem dock inte från hushållsarbetet, utan de hade fortfarande det 

övergripande ansvaret för detta arbete. Mera än tio år senare frågar sig Julkunen (2005) om 

Finland är på väg in i ett slags ”nyfamilism”, där de nordiska länderna inte längre har en 

enhetlig familje- och genuspolitik och där Finland, enligt en del forskare, inte längre 

placerar sig i samma grupp som Sverige och Danmark, utan tillsammans med Frankrike 

kan ses som en representant för nyfamilismen. Har kvinnorna i Finland tagit ett steg 

tillbaka i kampen för jämlikhet och håller de på att bli polariserade och (i förhållande till 

männen) ojämlika kvinnor, som sinsemellan tillhör olika klasser?    

 

Kanske är det så, att man i allmänhet inte tycker att könet har så stor betydelse. I Finland 

uppfattar sig kvinnorna som rätt jämställda med männen och ur samhällsperspektiv 

könsneutrala (Julkunen 1993). Detta bör i mitt tycke dock inte förväxlas med den genuskris 

som i dag förekommer i t.ex. queerperspektivet. Genus görs, formas, grunnas på och 

förnekas – för att återigen börja formas.  När man diskuterar kön och/eller genus, talar man 

om många olika saker på samma gång; den enskilda individen, kroppen, familjen, kultur, 

samhälle, tänkesätt, pengar och makt. Inom genusforskningen är tolkningarna och 

slutsatserna automatiskt bundna till tid, rum och den subjektiva synvinkeln. I de nordiska 

länderna är kvinnorna självständiga och kan försörja sig själva. Detta syns bl.a. i social-, 

utbildnings- och skattepolitiken. (Oinas 2004.) 

 

Ännu har majoriteten av småbarnsfamiljerna två försörjare och två som ansvarar för 

omsorgen om barnen. Kvinnorna arbetar dock oftare än männen i lågavlönade branscher 

med små karriärmöjligheter. I takt med att man säkrat kvinnors och barns rättigheter och 

jämlikhet (med mannen) har mannens traditionella privilegier och makt i familjen smulats 

sönder. Den traditionella familjebilden med en försörjare (oftast mannen) och med 

huvudansvaret för hem och barn hos kvinnan har ändå inte försvunnit.  I samhället råder 

samtidigt olika normer för hur en bra mamma, pappa och barndom ska vara. Dessa normer 

avspeglar de familjemallar som för tillfället är förhärskande. I jämförelse med de nordiska 
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grannländerna har relationerna mellan könen i Finland stämplats av en agrar-borgerlig 

konservatism, som har tagit sig uttryck i modernisering av inställningen till sexuellt 

inriktade missförhållanden (t.ex. sanktioner vid kvinnovåld, avkriminalisering av 

homosexualitet). Infallsvinkeln till den finländska verkligheten är dock fortfarande, även i 

modern tid, ofta manlig. När vi t.ex. ska namnge personer som representerar något 

finländskt och Finland, är namnen ofta namn på män. Om man önskar få exempel på 

kvinnor, måste man ofta särskilt fråga efter dem. Därför är det viktigt med ökad forskning 

om kvinnor och deras liv. (Julkunen 2005; Takala 2005; Oinas 2004, 201–217.)  

 

Gunilla Carlstedt och Annika Forssén (2003), båda aktiva inom kvinno- och 

genusforskningen har gripit sig an denna uppgift. I deras bok ”Varsågod och var stark. Om 

kvinnors liv, arbete och hälsa under 1900-talet” berättar 20 kvinnor om sitt liv och sina 

känslor. I boken kommer man kvinnorna mycket nära och deras berättelser är starka. 

Citatet ”Jag klarar det när jag måste” (s. 226) är en träffande beskrivning av många 

kvinnors liv; det är bara att bita ihop och fortsätta. Dock verkar det vara en förenklad tanke 

att det skulle finnas en speciell kvinnovärld, där upplevelserna är gemensamma.  Kvinnor 

och män lever ju inte åtskilda från varandra och bildar inga internt homogena grupper, utan 

könen har hela tiden kontakt med varandra. Kvinnorna bildar liksom männen flera 

sinsemellan olika grupper.  Vill dessutom alla kvinnor uppnå det manliga idealet eller 

borde de, som Oinas (2004, 208) föreslår, försöka uppnå något nytt, något annorlunda? 

Vad detta skulle vara svarar Oinas inte på, men indikerar att svaret kanske finns i 

konstruktionismen, där man strävar efter att ta avstånd från det som anses vara självklart, 

raserar de självklara naturliga sociala könsförklaringarna och anser att dessa kan bestå i 

något annat än reproduktion och kroppsdelar.  

 

En intressant synvinkel presenteras av Judith Butler (2006) i den feministiska teorins nya 

klassiker ”Gender trouble” (1990, på finska ”Hankala sukupuoli” 2006). Här tar Butler 

läsarna med sig långt in i teorierna om kön som en social konstruktion.  Enligt Butler är 

genus socialt skapat och handlingarna skapar identitet, alltså är genus en samling 

handlingar. Hon bortser radikalt från könets biologiska och sociala aspekter och menar att 

det inte finns några medfödda egenskaper som en kvinna eller en man har. Makten i 

samhället skapas av den heterosexuella matrisen, sociala normer och social kontroll. Kön 

är inte något självklart, utan ett tilltrasslat problemkomplex med många konflikter 

inbakade. Kvinnor – liksom män – är olika i olika delar av världen och Butler menar att 
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man ska vara försiktig när man använder sig av begreppen kvinna och man, eftersom 

begreppen ständigt skapas och ombildas. Butlers tankesätt har mött mycken kritik och 

relationen till den feministiska teorin har varit konfliktfylld. I sin bok ”Familjeliv i 

Norden” beskriver historikern David Gaunt (1983) familjelivets historia från vikingatid till 

nutid. Här är synvinkeln en helt annan än den som den strikta feminismen serverar.  Gaunt 

har valt att närma sig familjens utveckling ur en synvinkel som återspeglar en minimal 

representation av patriarkaliska kvinnofiender och underkuvade kvinnor.   

 

Frågan om makt och utövning av makt har varit en central frågeställning inom de senaste 

årtiondenas genusforskning. Man har talat om att kvinnans liv varit begränsat och att 

typiska kvinnosysslor inte har uppskattats. Kvinnorna är dock inte enbart föremål får 

förtryck och nedvärdering, utan det finns många olika sorters makt och även kvinnor har i 

alla tider använt sig av olika metoder och makt för att nå sina mål. I det moderna 

finländska samhället består livet av val, där makten i kön och genus är sammanflätade på 

ett komplicerat sätt och oegentligheterna ibland är svåra att åtgärda. (Oinas 2004).  Faktum 

kvarstår dock att kvinnor och män är av olika kön och att de genom historien haft olika 

uppgifter: Under stenåldern var männen jägare och kvinnorna samlare, när de kvinnliga 

medlemmarna i den jämlikegrupp som jag har refererat till var småbarnsmödrar hade de 

det övergripande ansvaret för barnomsorgen och hushållsarbetet, medan männen mera 

förvärvsarbetade och sysslade med typiska ”manliga” sysslor på fritiden, såsom 

reparationer och underhåll av huset och bilen, och i dag har vi en situation där många 

kvinnor och män både sköter barn och utför olika typer av reparationsarbeten.  Kvinnor 

och män står i olika skeden av livet inför olika faser; de arbetar, kanske gifter de sig, får 

barn och barnbarn och blir pensionärer. Allt detta för med sig utmaningar och motgångar, 

men även möjligheter.  Människans livslopp är en outtömlig informationskälla bestående 

av oräkneliga händelser, roller och uppgifter.  

5.4 En sammanfattning av kapitlen 3, 4 och 5 
 
Inledningsvis kan vissa slutsatser dras om jämlikestöd i jämlikegrupp och dess betydelse 

för far- och morföräldrar vars barnbarn är barnskyddsklienter samt om hur den 

omständigheten  att barnbarnet är barnskyddsklient förändrar dessa far- och morföräldrars 

livslopp i den tredje åldern..  
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Jämlikestöd och självhjälpsgrupper har en lång historia: De har i olika former använts som 

verktyg när människor har velat stöda och hjälpa varandra i svåra livssituationer. I sin 

nuvarande utformning har grupperna en kortare historia och deras inriktning har växlat 

under åren. Självhjälpsgrupper och jämlikegrupper kan ses både som alternativ och 

komplement till den offentliga sektorns serviceutbud. Olika typer av grupper startas även 

upp inom den offentliga sektorn och grupper uppstår alltså inte enbart genom 

frivilligverksamhet.  För att en grupp ska kunna kalla sig en självhjälpsgrupp eller 

jämlikegrupp måste en del kriterier uppfyllas. De viktigaste är frivillighet, jämställdhet, 

öppenhet och respekt. Medlemmarna kan inte tvingas gå med i gruppen, utan det är ett 

frivilligt val. När de väl är med i gruppen måste deltagarna vara redo att dela med sig av 

sina erfarenheter och ta del av andras erfarenheter i en anda av jämställdhet och respekt. 

Huruvida gruppen ska ha en gruppledare eller inte och vilken funktion ledaren ska ha finns 

det olika åsikter om.  

 

Projektet ”Mummo-energia ja pappa-poweria” riktade sig som jämlikegrupp till en ny 

målgrupp. Gruppen samlades regelbundet och gruppledarna hade på förhand gjort upp ett 

program för gruppträffarna. Gruppträffarna bestod av samtal, gemensamma utfärder samt 

information som gavs av utomstående, som var professionella representanter för något 

område. Efter att det egentliga projektet avslutades har gruppen fortsatt att träffas. Gruppen 

har utvecklats och numera planerar medlemmarna tillsammans med ledarna programmet 

för träffarna. Ledarna har dock det övergripande ansvaret att realisera planerna och att 

hålla gruppmedlemmarna informerade om eventuella förändringar i tidtabellen.  

Gruppmedlemmarna har ansett sig sakna resurser att på egen hand, utan ledare, samla 

gruppen för regelbundna träffar. De har ansett att gruppen är viktig och att den fungerar 

som ett andningshål för dem.  

 

Far- och morföräldrarna i denna avhandling befinner sig i den del av livsloppet som kan 

beskrivas med olika begreppsformuleringar. I denna avhandling har jag använt begreppet 

den tredje åldern, men även begreppet den sjunde åldern. Att det är fråga om konstruerade 

begrepp är helt klart. Vilket begrepp man väljer att använda beror mycket på ur vilken 

infallsvinkel man studerar något, men även på vilken infallsvinkel som är populär just då. 

Jag har valt att ge en djupare och bredare redogörelse för begreppet den tredje åldern och 

en kortfattad redogörelse för Erik H. Eriksons livscykelsteorier. Detta val visar samtidigt 

vilket synsätt som i dagsläget är av större intresse.  
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Den tredje åldern kan definieras på olika sätt. Gemensamt för de flesta definitioner är att 

begreppet inte omfattar alla samhällen, utan att vissa kriterier måste uppfyllas för att det 

ska finnas en tredje ålder. Livslängden måste vara tillräckligt lång och det måste finnas ett 

system som gör det möjligt för individen att gå i pension och kunna försörja sig efter att 

det yrkesverksamma livet är över.  Den tredje åldern beskrivs ofta som en tillvaro där allt 

ännu är möjligt. Man kan förverkliga en del av sina drömmar och fylla fritiden med det 

som man tycker är viktigt.  Samtidigt kan också olika typer av dilemman uppstå vid 

inträdet i den tredje åldern eller när man befinner sig där. Att planera och förbereda sig 

inför inträdet och tillvaron i den tredje åldern rekommenderas som en som lösning i syfte 

att förebygga problem. Alltid är detta dock inte möjligt. Om den egna livssituationen 

kontinuerligt förändras och man inte vet vad som kommer att hända i dag, i morgon eller 

nästa vecka, är det svårt att göra upp hållbara planer.  Fastän ett samhälle i princip skulle 

möjliggöra en tredje ålder, går alla inte in i den på samma villkor, och för somliga börjar 

den inte alls.  

 

Far- och morföräldrar och deras relation till barnbarn som är barnskyddsklienter samt dessa 

barnbarns relation till far- och morföräldrarna har inte rönt något större intresse i finländsk 

forskning. En del internationell forskning finns tillgänglig. Jag har försökt kombinera den 

med olika typer av närliggande finländsk forskning på området. Far- och morföräldrarna 

har haft en viktig roll i skötseln av barnbarnen, vare sig de egna barnens familjer varit 

fungerande eller dysfunktionella. Far- och morföräldrarna har av olika orsaker fungerat 

som dagvårdare åt barnbarnet, under längre eller kortare perioder bott tillsammans med 

barnbarnet (och/eller delar av dess kärnfamilj) eller fungerat som barnbarnets 

vårdnadshavare.  I de allra flesta fall har det inte varit ett lätt beslut för far- eller 

morföräldrarna att bli barnbarnets huvudsakliga vårdnadshavare. Far- och morföräldrarna 

har i den situationen oroat sig för att inte räcka till, men å andra sidan har de varit så fästa 

vid barnbarnet att de inte har tyckt att det har funnits något annat alternativ. De upplever 

att sådana far- och morföräldrar som inte har ett dygnet-runt-ansvar för sina barnbarn har 

det lättare än de själva.  Orsakerna till att far- och morföräldrar tar hand om sitt barnbarn är 

varierande och behöver inte betyda att barnets föräldrar är oförmögna att ta hand om 

barnet. Är barnbarnet barnskyddsklient, finns det alltid någon form av problematik i 

bakgrunden och denna problematik kan tidvis göra det  tungt för far- och morföräldrar som 

tar hand om sina barnbarn.   
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För att far- och morföräldrar i ovan nämnda situation ska orka med sin uppgift, behöver de 

hjälp och stöd. Jämlikegrupper och självhjälpsgrupper har i olika typer av forskning 

presenterats som en stödform.  Kotakaris och Rusanens (1996) forskningsresultat pekar på 

det sociala nätverket som en av de viktigaste stödkällorna vid olika typer av problem eller 

svårigheter. I första hand väljer man alltså att vända sig till en närstående för att få stöd och 

hjälp (förutom i hälsofrågor) och i andra hand väljer man att vända sig till en professionell 

person. Men om problemens natur gör det omöjligt att söka stöd inom det egna sociala 

nätverket behövs andra insatser. De som är klienter hos socialväsendet kan få stöd och 

hjälp där.  

 

Om man utgående från den teoretiska redogörelsen i denna pro gradu -avhandling vill 

besvara den första frågan i avhandlingen, är konklusionen den att far- och morföräldrarnas 

livslopp i den tredje åldern påverkas av att deras barnbarn är barnskyddsklienter.  De 

forskningsresultat som presenterats i denna avhandling ger också vid handen att 

jämlikestöd i en jämlikegrupp har betydelse för far- och morföräldrar vars barnbarn är 

barnskyddsklienter och att jämlikestödet kan vara en form av stöd och hjälp som ger dem 

kraft att orka. I följande kapitel kommer frågeställningarna och det inbördes förhållande 

mellan dem att granskas, först utgående från intervjuerna och i slutet av kapitlet i en 

sammanfattande kommentar.  
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6 NÄR BARNBARNET ÄR BARNSKYDDSKLIENT 
 
I detta kapitel kommer pro gradu-avhandlingens resultat från intervjuerna att lyftas fram 

och analysresultaten vävas ihop med teorikapitlen i början på avhandlingen. I resultaten 

söks svar utgående till syftena med denna avhandling dvs. att för det första ge en bild av 

hur far- och morföräldrarnas speciella situation inom barnskyddet möjligen har påverkat 

eller påverkar deras livslopp och att för det andra ge en uppfattning om jämlikegruppens 

och jämlikestödets betydelse för dessa far- och morföräldrar.  Jag har också försökt finna 

frågeställningarnas inbördes förhållande till varandra och utreda om det går att se dem som 

en process. I analysen har jag utgått från den kombination som jag gjorde av Hurmes 

(1991) faktorer som påverkar dimensionerna hos far- och morföräldrarnas roller och Platt 

Jendreks (1994) indelning av far- och morföräldrar i tre kategorier. I denna kombination 

söker jag svaret på den första frågeställningen. Alla dimensioner har inte kunnat analyseras 

i avhandlingen. Jag har valt att lyfta fram några. De presenteras huvudsakligen under 

rubrikerna ”Faktorer som påverkar rollen”, ”Aspekter på rollen” och ”Dimensioner hos 

rollen”. Under rubriken ”I jämlikegruppen” söks svaret på den andra frågeställningen i 

avhandlingen. I citaten i analysen betecknas kvinnorna med bokstäverna G, H och T. 

Männen betecknas med bokstäverna E, L och P. Intervjuaren betecknas med bokstaven I.  

6.1 Faktorer som påverkar rollen 

6.1.1 Den tredje åldern i livsloppet 
 

Den tredje åldern som begrepp var tämligen obekant för samtliga respondenter. En hade 

hört om begreppet, men kom inte ihåg vad det betydde. Ingen av far- och morföräldrarna 

ansåg att de levde i den sorts tredje ålder som begreppet avser.  En respondent (P) säger: 

”åtminstone alla större drömmar som fanns [om pensioneringen] fick jag glömma” . En 

kvinna (H) säger ” … jösses ändå, inte har vi levt något eget liv alls egentligen. Det har 

gått till att leva andras liv och inte till det att bara vi två skulle ha varit tillsammans och 

kunnat fara någonstans. Något sådant har inte funnits…” 

 
Mor- och farföräldrarna hade kanske planerat och drömt om att göra både det ena och det 

andra när de blev pensionerade men nu hade drömmarna fått ge vika för vardagens 

realiteter. Respondenterna menade att någon tredje ålder har det (ännu) inte blivit för deras 

del. En orsak till att det är så är att barnbarnet är barnskyddsklient, men det finns också 
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andra orsaker.   De vuxna barnen bor kanske hemma ännu eller kommer ofta hem. Hemmet 

kan tidvis kännas som ett värdshus. Ser man på definitionen av den tredje åldern borde 

respondenterna i denna avhandling befinna sig den åldern och de allra viktigaste kriterierna 

uppfylls också: Det yrkesverksamma livet har de bakom sig och är pensionerade, de har 

ännu många år kvar av livsloppet och de lever i ett samhälle som möjliggör en tredje ålder.  

Ändå lever de inte riktigt i en tredje ålder och inte befinner de sig i en andra eller fjärde 

ålder heller. Kanske kan man helt enkelt definiera dessa far- och morföräldrars nuvarande 

livslopp som en annan sorts tredje ålder. Fastän de inte i enlighet med William A. Sadlers 

(2000) modell har skapat sig något livsportfolium om hur de har tänkt sig att den tredje 

åldern ska vara eller bli, finner man hos dessa far- och morföräldrar många av de tankar 

som finns formulerade i Sadlers principer. Tankarna kommer till uttryck bland annat i att 

dessa far- och morföräldrar accepterar det liv som är deras. I den andra intervjun med 

kvinnorna i intervjugruppen samtalade två av dem (G och H) om att acceptera sitt liv: 

 

G: Om man inte är bitter så är allt bra. 

H: Joo… 

G: Att alltså… man bara accepterar det egna, det egna… det här… 

H: Det är vårt öde. 

G: Nej, man kan inte kalla det för ödet. Det här är mitt liv. Det här är vår 

familjs liv. 

H: Just så ja. 

 

Samma kvinnor funderar över hur de har upplevt alla motgångarna och med vilken attityd 

de har gått in i dem. En av männen (P) berättar i samma anda: 

 

G: Att man är intresserad. Eller att det finns ett intresse för att gå vidare … 

inget är säkert. Men jag kan inte säga att jag skulle vara besviken eller att det 

skulle vara eländigt utan att man fått något bättre i stället. 

H: Det lönar sig inte att planera något på förhand. Åtminstone inte för oss. 

Det är nog onödigt. Det är i dag, morgondagen vet man ingenting om och 

gårdagen har varit.  

G: … det grämer mig att man ofta lever i framtiden och inte i nuet. 

H: Det är här och nu man ska leva och inte i morgondagen. 
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P: Ibland känns det som om det är bättre än när man var ung. För tillfället 

finns det ju alla dessa problem, men det är förstås så, att nu när man är äldre 

så reagerar man lite på annat sätt. I dag är det bra att vara, om morgondagen 

vet man inget. 

 

I den tredje åldern är man öppen för nya intryck och vill lära sig mer och få ny 

information. När man står inför nya utmaningar kan man reflektera över hur man klarat sig 

i en motsvarande situation förut och med vilka typer av kraftkällor man gått vidare.  Enligt 

Sadler (2000) börjar den tredje åldern med att individen för ett samtal med sig själv och 

funderar på vad han eller hon vill och vad som är viktigt just nu och i framtiden. Ändå har 

avhandlingens far- och morföräldrar inte haft samma valmöjligheter som andra far- och 

morföräldrar, vars barnbarn inte är barnskyddsklienter. Enligt respondenterna hade livet 

sett annorlunda ut om barnbarnet inte hade varit barnskyddsklient.  Nu måste 

respondenterna hela tiden fråga barnen om de behövs eller om de kan göra något annat, 

t.ex. åka bort. Fastän far- och morföräldrarna är pensionärer, är de bundna och kan inte fritt 

göra vad de vill med sin tid.  Detta gäller särskilt de fall där barnbarnet är placerat hos far- 

eller morföräldrarna. Ibland har respondenterna en känsla av att inte kunna göra något 

annat än finnas till för andra. Å andra sidan anser de att alla far- och morföräldrar är 

oroliga för sina barnbarn i olika grad och att de har omsorg om dem på olika sätt.  Enligt 

Erik H. Erikson (2004) har den vuxna människan ett behov att känna sig behövd och 

känner omsorg att vägleda och uppfostra barnbarnen.  Ibland kan det kanske ändå bli för 

mycket och uppgiften kan kännas övermäktig, speciellt då barnbarnen av olika orsaker är 

barnskyddsklienter och far- och morföräldrarna kanske själva kämpar med sina känslor. 

6.1.2 Förändringar i könsrollerna under livsloppet 
 
I det material som denna avhandling baserar sig på kan man se en viss skillnad i 

kvinnornas och männens svar och berättelser. Kvinnor och män representerar ju vardera 

sin egen genusgrupp, och fastän de försöker ge individuella svar, är tillhörigheten till genus 

djupt rotad. Att gruppmedlemmarna vid intervjutillfället delades in i kvinnor och män kan 

också ha påverkat svaren. Svaren kan också ha påverkats av de andra gruppmedlemmarna 

svar och intervjuarens frågeställningar.  Hur respondenterna betraktat olika omständigheter 

kan lika gärna vara ett resultat av uppfostran och det samhälle som de har levt i som bero 

på deras personlighet. Kvinnor har i alla tider vårdat och skött om andra – både med och 
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utan ersättning. Ibland har ansvaret sträckt sig över dygnets alla timmar och begränsat 

kvinnornas möjligheter att delta vare sig i arbetslivet eller samhället i övrigt.  

 

Det har dock blivit allt vanligare att männen tar del i hemarbetet och skötseln av 

barnbarnet och detta syns också tydligt i informanternas samtal. De berättar att de gör 

mycket tillsammans med barnbarnet och deltar i vården av det. Huvudansvaret ligger dock 

hos kvinnorna.  En man (E) berättar att han är rädd för att han inte ska kunna vårda 

barnbarnet på rätt sätt eller att han ska göra fel i specialvården av barnbarnet.  Männen 

deltar dock mera i skötseln av hem och barnbarn än vad de har gjort tidigare under sitt liv. 

Detta kan bero på att makan varit hemmafru och mannen förvärvsarbetat när de egna 

barnen var små och att det nu helt enkelt finns mera tid att delta i vården av hemmet och 

barnbarnet. En kvinna (H) berättar att mannen alltid deltagit i skötseln av barnen och att 

detta föll sig helt naturligt eftersom hon hade skiftarbete.  Samtidigt berättar hon att 

mannen deltar aktivare nu än förut. Ingen av kvinnorna berättade att de på något sätt skulle 

ha känt sig ojämlika i någon högre grad. Hos en kvinna (H) kunde man ur intervjusvaret 

utläsa att hon ansåg att mannen hade mycket lättare att fara iväg någonstans om han ville 

och att hon hade mycket svårare att komma ifrån. I desto högre grad innehöll dock 

intervjusvaren direkta uttalanden om att far- och morföräldrarna som par gör allting 

tillsammans, bestämmer det mesta tillsammans och att de olika gemensamma projekten har 

ökat i antal efter pensioneringen.  

6.1.3 Relationer  
 
Far- och morföräldrarna beskrev sin relation till makan och maken som en mycket nära 

relation.  Alla svårigheter som man gått igenom tillsammans hade snarare haft en 

närmande än en fjärmande inverkan. Hos männen kommer detta till synes i följande 

sekvens av den andra intervjun (I= intervjuaren, männen är E, L och P): 

 

I: Ni har haft dehär kriserna, det har varit psykiskt tungt. Har det påverkat ert 

parförhållande på något sätt? 

E: Det har stärkt det [parförhållandet]. 

L: Nog kan man säga såhär, att det har stärkt det här parförhållandet. Jag 

upplever det i alla fall som att det har blivit bättre än att det skulle ha fjärmat 

oss. 

P: Jo, gnabbandet sinsemellan minskar när man har viktigare saker.  
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Kvinnorna berättar att några stora kriser har det inte varit och man har alltid kunna reda ut 

problemen. Man tar en dag i taget. Att man gör saker tillsammans stärker parförhållandet 

och är en gemensam kraftkälla, samtidigt som det ger en känsla av gemenskap. Man hade 

närmast vuxit ihop. Kvinnorna berättade att man inte alltid ens behöver säga något för att 

förstå varandra. ”Nej” säger en kvinna (H) ”man vet redan när han [maken] ser på en vad 

han tänker”. Relationen till det egna barnet (vars barn är barnskyddsklient) har däremot 

inte alltid varit och är inte alltid friktionsfritt.  

 

Mor- och farföräldrarna har under längre och kortare perioder levet i en mycket nära 

relation till sitt barnbarn, och de egna intressena har ibland fått vika för barnets och 

barnbarnets intressen. Far- och morföräldrarna har gett mycket av sig själva till barnbarnen 

och det har känts naturligt – eller har det funnits något annat val? Som klient och 

tjänsteman förstår man inte alltid varandra. Vad är tjänstemännen oroliga för egentligen 

och kan de förstå hur det egentligen är?  

 

H: De förstår inte. 

G: De förstår inte och sen förstår jag inte vad tjänstemännen är oroliga för. 

Man kan inte förstå deras oro.  Om man inte lever i den livssituationen kan 

man inte förstå hur det är. Inte lär man sig det i några böcker. Man kan dra 

upp riktlinjer i teorin, men vad det är… 

H: Praktiken. 

G: Nej, det är omöjligt. 

H: Den som inte levt med ett sådant barn vet inte hur det är. Fastän man säger 

att barnet har det och det. Ändå vet de inte hur det är. 

I: Ja. om man bara är en stund med barnet så vet man inte hur det är att leva 

tillsammans dygnet runt. 

H: Ja. 

G: Det är som ett streck som dras i vattnet det där barnskyddet. Vad som är 

bäst för barnet, vem vet det? 

 

I det ovan refererade samtalet mellan kvinnorna H och G flätas olika faktorer som påverkar 

dimensioner hos far- och morföräldrarnas roller samman med kategorier av far- och 

morföräldrar (se tabell 1 s. 67) samt med den institutionella organisation som har hand om 
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bastrygghetsfrågorna.  Attitydnivån, beteendenivån och speciellt det individuella 

barnbarnet och den emotionella nivån syns tydligt i samtalet.  

6.1.4 När livet inte blev som man tänkte sig 
 
Enligt både Peter Laslett (1996) och William A. Sadler (2000) är planering och drömmar 

viktiga när man förbereder sig för inträdet i den tredje åldern. Erik H. Erikson (2004) är 

inne på samma linje när han beskriver hur människan blir led och utarmad om hon i denna 

livsperiod sluter sig inom sig själv och inte bryr sig om något. Alltid blir drömmarna inte 

verklighet och speciellt de far- och morföräldrarna som intervjuades har inte kunnat 

förverkliga det som de en gång drömde om: ”En gång i tiden så drömde jag om att jag 

skulle vara där [i södern] i värmen när jag blir pensionär. Den drömmen har krympt till en 

vecka” (P).  När männen var i arbetslivet drömde de om att kunna förverkliga många olika 

saker – sen när de blir pensionerade. En man säger att kanske tio procent av alla 

drömmarna han hade har gått i uppfyllelse. En del drömmar finns gömda som en kraftkälla 

och emellanåt kan man drömma sig bort och bygga luftslott. Fastän drömmarna inte har 

blivit verklighet hade männen inte en känsla av att de skulle ha gått miste om något: 

 

I: Har ni en känsla av att ni skulle ha gått miste om något? 

P: Sist och slutligen har jag inte det. 

E: Det är bra såhär också. 

L: Det finns ingen längtan till arbetslivet eller så, man känner att det 

yrkesverksamma livet är över och fastän jag inte kan ha så många hobbies så 

i har jag i alla fall en del… nog drömde man ju om en del saker ännu när man 

jobbade, att sen när jag får pension, då…  

 

Stora kriser i det egna barnets liv har, förutom att de naturligtvis påverkat barnbarnets liv, 

även påverkat far- och morföräldrarnas liv. Ibland har far- och morföräldrarna varit både 

rädda och chockade. De har stått frågande inför framtiden och inte vetat vad som kommer 

att hända.  De har även upplevt skuldkänslor och frågat sig vad de har gjort för fel eller om 

de borde ha gjort si eller så. Ändå syns en stark självkänsla i svaren. Det lönar sig inte att 

skuldbelägga sig själv eller maken eller makan. Det är bättre att glädja sig över att en svår 

livssituation är förbi eller åt små saker, som barnbarnets glädjetjut när han eller hon lyckas 

med något.  
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Det som skulle bli en optimal tid av livsloppet förändrades för dessa par redan flera år före 

inträdet i den tredje åldern till något helt annat. Respondenterna är inte bittra över att det 

blev så, men det var inte en framtid som barnbarnets formella fostrare som de hade tänkt 

sig. Ändå kunde de inte tänka sig att träffa ett annat val. En kvinna (H) säger: ”När man 

talade om att barnbarnet skulle placeras på anstalt, så tänkte jag att det åtminstone inte 

skulle placeras på någon anstalt och att jag skall sköta om barnbarnet. Det var min mans 

och mitt gemensamma beslut och jag kunde i alla fall inte tänka mig något annat”.  Ett 

omhändertagande är känsloladdat. Platt Jendrek (1994; sidorna 64–65 i föreliggande 

avhandling) beskriver orsakerna till varför far- eller morföräldrarna väljer att ta hand om 

sina barnbarn, men nämner samtidigt att dessa ändå allra helst skulle vilja vara ”vanliga” 

far- och morföräldrar.  En del far- och morföräldrar har upplevt att de inte hade något annat 

val än att ställa upp. Vad man i sista hand väljer att göra beror ju på vad man har att välja 

mellan. Väljer man att låta barnbarnet omhändertas och placeras på institution eller i en 

annan familj eller väljer man att själv ta hand om barnbarnet? Om resurser och möjligheter 

finns, väljer nog de allra flesta far- och morföräldrar att ta hand om sina barnbarn. Men 

man bör vara medveten om att det inte är ett självklart val.  

6.2 Aspekter på rollen 

6.2.1 Ansvarsrollen 

 
”Den psykiska delen, den är allra tyngst”, säger en kvinna (T) när det under intervjuerna 

talades om ansvaret för barnbarnet. Detta ansvar känns stort. En av respondenterna (P) 

tyckte att ansvaret för barnbarnet för tillfället är större än ansvaret för de egna barnen en 

gång var: ”… När det [barnbarnet] ändå inte är ditt eget, så är man på sätt och vis ansvarig 

inför dess mamma och socialen och liksom lika mycket inför allihop… mera än man i 

tiderna var för sina egna [barn]”. Ansvaret har kommit från alla håll och känns av både 

ekonomiskt, psykiskt och fysiskt. En man (L) berättar att de fått stöd men att rollen som 

den ansvariga ändå är stor: ”Nog har ju all kontakt [från socialväsendet och hälsovården] 

och alla möten gett oss bakgrundsstöd, så på det sättet… och ansvaret det är nog större än 

det var för de egna barnen”. 

 

Far- och morföräldrarna känner både ett ansvar för barnbarnets vård och för att hjälpa till 

ekonomiskt så mycket som de kan. Ansvaret känns ofta tungt, särskilt när barnbarnet lider 

av någon sjukdom. Respondenterna, speciellt männen, berättar om sömnlösa nätter då 
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vården av det sjuka barnet överskuggar allt annat. Man väntar på att barnbarnet ska växa 

upp och själv kunna ta mera ansvar för sin sjukdom. Samtidigt berättar man att det är 

hustrun som har det övergripande ansvaret för vården av det sjuka barnbarnet och att det är 

hon som bäst behärskar den tekniska biten i vården. Här hörs en viss oro hos männen för 

att de kanske kunde göra något fel och att hustrun trots allt klarar vården bättre.  En man 

(L) menar att ”Situationen är för tillfället den att jag tror att min andel och mitt ansvar 

kommer att minska, men det får tiden utvisa och man vet ju aldrig”, medan en annan man 

(P) säger: ”Jag vet inte om det här kommer att fortsätta tills barnbarnet fyller tjugoett, men 

emellanåt känns det som om barnbarnet skulle bo hos oss för evigt”.  Här hörs ovissheten 

om framtiden. Man vet inte vad som kommer att hända, hur länge de nuvarande 

arrangemangen ska fortsätta, ibland känns ansvaret övermäktigt, men på något sätt klarar 

man sig alltid och efter en svår tid kommer ljusare tider. 

 

Att barnbarnet i viss mån har börjat bli självständigt kunde ändå urskiljas, och en del far- 

och morföräldrar förväntade sig att deras roll skulle bli lättare.  Ett orosmoment är den 

egna hälsan. En del oroar sig över att bli sjuka, medan andra har fått en sorts frid och inte 

oroar sig för hälsoaspekten.  

 

I: … om det händer något med en själv, om man blir sjuk eller så… vad 

händer då med barnet eller barnbarnet? 

P: Nog förorsakar det oro… 

L: Jag har på något sätt kommit över det att jag inte… nå, nog är jag 

emellanåt bekymrad över den [hälsan], men ändå har jag på något sätt fått ett 

slags ro och frid att den [livssituationen] inte kan bli värre … man litar på att 

det blir bättre längre fram 

 

Kanske det har att göra med livserfarenheten och åldern att man inte oroar sig i onödan 

eller tar ut bekymren i förskott. Som det har framkommit i intervjuerna försöker man leva i 

nuet, varken i gårdagen, som redan har gått och som man inte kan göra något åt, eller i 

morgondagen, som man ännu inte vet något om. Ansvaret är ändå alltid närvarande.  

6.2.2 ”Andra är friare” 
 
När respondenterna fick frågan om vilken sorts liv de skulle ha levt om barnbarnet inte 

skulle ha varit barnskyddsklient, svarade en man (P): ”Andra är friare…” . Respondenterna 
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ansåg överlag att de far- och morföräldrar som inte hade barnbarn som var 

barnskyddsklienter är friare än de själva. De andra är friare att åka iväg helt ex tempore, 

och behöver inte hela tiden vara anträffbara för barn och barnbarn. En man (P) funderade 

vidare över detta med att vilja göra saker och önska sig saker och menade att ”Nå, nog har 

jag tänkt på det också, att när det inte finns möjligheter så längtar mänskan alltid efter 

något, och om det skulle finnas möjlighet så kanske det inte skulle finnas någon lust till det 

heller. Det skulle ju vara bra om situationen vore en annan, men när situationen är 

begränsad så drömmer människan om sådant som hon aldrig kan få”.  

 

Det att barnbarnet är barnskyddsklient och är placerad hos sina far- eller morföräldrar, bor 

hos dem kortare eller längre perioder eller att far- eller morföräldrarna fungerar som 

informella dagvårdare begränsar naturligtvis far- eller morföräldrarnas vardag. En man (P) 

berättar att: ” … men nog har det en bra sida, dagarna är inte likadana. Man måste hela 

tiden vara på alerten och fundera på vad som är på gång”.  En annan man (E) beskriver sin 

och hustruns tillvaro så, att de hela tiden måste vara beredda på att vad som helst kan 

hända. En kvinna (H) berättar att hon saknar tid för sig själv, fritid så att säga: ”Jo, nog 

saknar man det. Nog tänker jag ibland att tänk om man skulle få lite tid över för något men 

jag förstår inte riktigt om man ändå skulle slippa ifrån oron. Eftersom den [oron] hela tiden 

finns i bakhuvudet och man skulle ändå inte vara fri”. En del far- och morföräldrar i den 

intervjuade gruppen är sitt barnbarns vårdnadshavare, medan andra tar hand om barnbarnet 

mera sporadiskt.  

 

Att hela tiden vara lite på sin vakt och leva i ett spänningstillstånd kan vara en stressfaktor. 

Att inte veta när nästa telefonsamtal från social- eller hälsovården kommer och vad det för 

med sig. Att inte veta när man måste rycka ut nästa gång och hur länge man ska stå till 

förfogande.  Att inte veta vad denna dag eller nästa för med sig. Ändå vill man ju finnas till 

hands alltid när det behövs.  Enligt Timo Suutama (1995) behöver stressen inte påverka 

individen negativt, utan det beror på den enskilda individens kraftkällor och resurser hur en 

stressituation hanteras och hur han eller hon går vidare.  Högre ålder gör inte en person 

immun mot stress, utan kan påverka den egna livskvaliteten och de närstående negativt – 

men den behöver inte nödvändigtvis göra det.  Enligt Sadler (2000) borde den som 

befinner sig i en stressituation sträva efter att få en balans i sin personliga frihet och 

integritet. Samtidigt ställer han frågan vad den här nya friheten egentligen innebär. Vad är 

man fri från?  Vart är man fri att gå? Vad är man fri att göra och med vilka konsekvenser? 
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Frihet betyder ju inte att vi kan göra vad som helst utan att bry oss om följderna. Sadler 

menar att det ligger en paradox i att större frihet leder till större intimitet med och närhet 

till närstående. Frihet från och frihet till kan leda till en högre grad av frihet med. Eller som 

en man (P) säger:” … om man skulle ha friheten att fara så skulle man utnyttja den?”. 

6.2.3 Förväntningar på rättigheter och skyldigheter i förhållande till 
tjänstemännen 

 

Enligt Gaunt (1983, 289) fungerar de flesta familjepolitiska reformer som ska stärka 

familjens ställning inte enligt sitt syfte, utan tvärtom. Han menar att reformerna i ett 

historiskt perspektiv placerar en kontrollinsats mellan samhället och familjen.  Ibland har 

det talats om en styrning av familjen, där initiativkraften helt berövats den.  En man (L) 

berättar hurudan hans roll är för tillfället: ”Jag är inte så bunden för tillfället… Nog tar 

säkert varje far- eller morförälder hand om sitt barnbarn rätt så mycket, så på det sättet 

känner jag inte att det skulle vara en så stor belastning”.   

 

När sedan livet inte blev som man tänkte sig och man befinner sig i den situationen att man 

tar hand om sitt barnbarn längre eller kortare perioder, så kan man behöva olika typer av 

hjälp och stöd. Alltid är det inte så lätt att begära stöd och en av orsakerna kan vara att man 

tillhör en generation som har blivit lärd att klara sig själv. Sonkin m.fl. (2000) beskriver 

seniorerna som en grupp som servicemässigt blir alltmer krävande och som i allt högre 

grad frågar efter olika typer av service. I intervjuerna med männen i min avhandling 

utspelar sig dock följande samtal: 

 

P: Största delen har blivit lärda att klara sig själva. Förut använde man ordet 

tigga. Så på så vis om man skulle bjuda ut [service och stöd] så skulle det 

vara psykiskt lättare för en själv… det skulle komma närmare. 

I: Är det så att vissa av dehär stödformerna är era subjektiva rättigheter… 

L: Så verkar det i alla fall när man följer med att man borde ha rätt ha få mera 

än man får i verkligheten. Eftersom det ändå känns som om, som vi 

konstaterade just, att samhället vinner ändå på det här mot om de 

[barnbarnen] vore på någon institution, så det blir nog en stor inbesparing 

ekonomiskt. Nog skulle samhället kunna betala en del åt dem som vårdar 

eftersom arbetstiden ändå är tjugofyra timmar i dygnet. 
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E: Helg som vardag. 

L: Helg som vardag. 

 

Dessa respondenter har inte upplevt det lätt att söka olika typer av stöd och om man känner 

det som om man drar ut med tiggarstaven blir det ännu svårare. En man (P) säger: ” Ingen 

frågar egentligen vad man behöver för stöd”. Inte vet man alltid riktigt heller vad, hur eller 

hos vem eventuella stöd ska sökas: 

 

I: Har ni klarat av att söka stöd? 

E: Nej, och det är just det… 

L: Den djungeln är nog sådan att någon gång borde man nog studera allt 

systematiskt så att man skulle kunna anhålla bättre vid stadshuset. 

 

Respondenterna upplever att de far- och morföräldrar vars barnbarn är placerade hos dem 

är ojämlika om man jämför deras situation med den att barnbarnet vore placerat i en 

främmande fosterfamilj. En man säger att fastän socialarbetarna inte säger det rakt ut, är 

det underförstått att det är far- eller morföräldrarnas plikt att ta hand om barnbarnen. 

Upplägget känns inte bra, då socialarbetarna enligt far- och morföräldrarna medger att det 

blir tio gånger billigare om barnet placeras hos far- och morföräldrarna än om det placeras 

på institution. Ersättningen som sedan betalas ut för vården känns skrattretande och man 

har en känsla av staden ”tar” alla pengar (som egentligen skulle tillhöra far- eller 

morföräldrarna) och vinner på ”affären”.   En kvinna säger å sin sida att hon och maken 

inte behöver ekonomiskt stöd, men att de lägger ut en hel del egna pengar i omsorgen om 

barnbarnet, medan hennes man anser att det inte går att förneka att ekonomiskt stöd skulle 

vara välkommet. 

 

Respondenterna förväntar sig att de professionella ska vara uppriktiga mot dem och att de 

ska prata ett språk som far- och morföräldrarna förstår. De förväntar sig tillräcklig 

information om den aktuella situationen och att socialarbetarna och övriga professionella 

skall berätta vad som är på gång och vad som förväntas av far- och morföräldrarna. 

Respondenterna berättar att de många gånger ställt sig frågande till och blivit besvikna på 

de beslut som tas, men att de inte har ifrågasatt dem. De vet att de behövs, men skulle 

också vilja att någon konkret sade till dem att deras arbete uppskattas: ”Man sparkar på 

oss. Jag har känt det som om mitt arbete aldrig uppskattats och det har jag sagt också, men 
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det bryr de sig inte om. Jag känner det så, sen vet jag inte” (H). Om ens livssituation är 

tillräckligt svår kan det vara svårt att ta till sig uppskattning och uppmuntran, om den inte 

uttrycks direkt.  Om man dessutom har en känsla av att bli utnyttjad, kan det vara svårt att 

ta sig ur den uppfattningen. Ett helhetsbetonat psykosocialt stöd och samtal, där man i lugn 

och ro reder ut missförstånd och ger information, kunde reda ut mycket och hjälpa 

individen att gå vidare. Detta skulle vara viktigt även ur utvecklingsuppgifternas synvinkel. 

För att kunna gå vidare i livet måste man ha löst olika typer av problem som funnits 

tidigare i livet. Detta kan man se både som en rättighet och skyldighet. Man är skyldig sig 

själv och sina närstående att arbeta på att vara en hel och fungerande människa, samtidigt 

som man har rätt till att få stöd och hjälp  att klara av detta om de egna resurserna inte 

räcker till. 

6.3 Dimensioner av rollen 

6.3.1 Far- och morföräldrarna som omsorgsgivare 
 

Barnbarnen till de intervjuade far- och morföräldrarna hade varit barnskyddsklienter större 

delen av sitt liv. Det äldsta barnbarnet var vid intervjutillfället nästan myndigt. I ett 

intervjusvar antog respondenten att barnet var barnskyddsklient redan innan det föddes. 

Respondenterna representerar delvis Platt Jendreks (1994) tre kategorier. Ett par är 

vårdnadshavare för barnbarnet, som har bott större delen av sitt liv hos dem. Ett par bor 

tillsammans med barnbarnen kortare eller längre perioder och placerar sig kanske 

egentligen någonstans mittemellan kategori två och tre i Platt Jendreks indelning, medan 

det tredje paret inte direkt är dagvårdare, utan snarare veckoslutsvårdare, vid behov.  

 

Ansvaret för och omsorgen om barnbarnet går som en röd tråd genom intervjuerna. Några 

stereotypa far- eller morföräldrar, som bara plockar russinen ur kakan och slipper det 

övergripande ansvaret för barnbarnet är dessa far- och morföräldrar verkligen inte. De vill 

barnbarnets bästa och är beredda att ställa upp alltid när det behövs. En man (P) berättar att 

livet tidvis var en ”sjusärdeles soppa”, men att man gjorde allt för att barnbarnet skulle få 

det bra. En kvinna (G) säger att barnbarnet behöver få känna att det är tryggt och att man 

älskar honom eller henne. Att denna person, som har hand om barnet, bryr sig om och 

orkar, att man tar emot barnbarnet som det är.  Respondenterna berättar om sömnlösa 

nätter, när de inte har vågat eller kunnat sova för att barnbarnets vård krävt regelbunden 

tillsyn.  De berättar om glädje och lycka när det har gått bra, men också om oro och sorg 
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när situationen varit svår och de inte har vetat hur livet kommer att gestalta sig. Livet som 

barnbarnets omsorgsgivare är för en del ett heltidsjobb, som pågår 24 timmar om dygnet, 

året runt. 

6.3.2 Känslor 
 
Den emotionella nivån i rollen som far- och morförälder präglade hela intervjun. 

Känslorna var hela tiden närvarande, och även om det inte direkt talades om dem, så låg de 

och bubblade under ytan. När det finns känslomässiga band kan känslorna ofta svalla. Oro 

är den oftast förekommande känslan. Långvarig oro kan leda till stress och både psykiska 

och fysiska besvär. Positiva känslor och upplevelser kan bryta oron och få oss att må 

bättre. Överlag förekom det mera negativa känslor än positiva känslor i intervjuerna, men 

det fanns också intresse, hopp och glädje.  Ett visst mått av oro får oss att vara på alerten 

och beredda om något skulle hända. Respondenterna beskriver detta som en slags väntan 

på vad som kan hända härnäst.  

 

När huvudet är fullt av tankar, är kroppsarbete eller motion ett bra läkemedel, som får 

tankarna att skingras och klarna. Den fysiska ansträngningen kändes för respondenterna 

som ett måste, något som man dagligen håller på med för att orka. Speciellt männen 

nämnde motion och annan fysisk ansträngning som en motvikt till allt annat.  Hur man mår 

och hur man agerar beror till stor del på vilka känslor man upplever. Bitterhet och skuld 

har dryftats, men trots allt som hänt är far- och morföräldrarna varken bittra eller särskilt 

skuldbenägna. Det tjänar ingenting till och ingen vinner på det. Det som har varit har varit.  

 

Det svåraste med känslorna kan vara att prata om dem. Speciellt de negativa känslorna kan 

upplevas som litet förbjudna. Är det tillåtet att känna såhär? Vad händer om jag berättar 

hur jag känner det? Man väljer ju inte att känna på ett visst sätt, utan vad man känner är i 

mångt och mycket beroende på den situation som man befinner sig i. Jämlikegruppen kan 

vara ett forum där man får tala om och bearbeta sina tankar, känslor och upplevelser. 

6.4 I jämlikegruppen 

6.4.1 De första stegen in i gruppen 
 
Vad fick då medlemmarna att gå med i gruppen? Enligt Marianne Nylund (2000) ska 

medlemmarna i en jämlikegrupp söka sig frivilligt till gruppen. Ett kriterium för detta är 
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naturligtvis att de eventuella medlemmarna vet om att det finns en grupp. Någon måste 

alltså på ett eller annat sätt informera dem om att det finns en grupp. En man (P) berättar 

att de fick en kallelse till gruppen och att frun bestämde att de skulle gå dit. En annan man 

(E) berättar att så var det även hos dem: ” Frun meddelade att nu far vi dit”.  Tillsammans 

hade de som fick information funderat på vad det var för en grupp, eftersom de aldrig 

tidigare hade hört talas om någon sådan. Det fanns även förväntningar om att man skulle få 

lära sig något nytt och detta var en av orsakerna till att man bestämde sig för att gå med i 

gruppen. Kvinnorna kom inte riktigt ihåg hur det gick till när de bestämde sig för att gå 

med i gruppen. Någon hade ringt och berättat att en liten grupp skulle starta, men vem det 

var som ringde kom de inte ihåg och i varje fall kändes det inte relevant i nuläget.   

 

Under det andra intervjutillfället berättade männen ur en annan synvinkel om hur de gick 

med i gruppen. Medan de under det första intervjutillfället mera ansåg att det hade varit 

fruns beslut, så ansåg de under det andra intervjutillfället att det hade varit ett gemensamt 

beslut: ”nog var det ett gemensamt beslut hos oss” (L), ”hos oss också” (E) och ”frun 

frågade om vi skulle fara och jag svarade att väldigt gärna. Det är inte på det sättet att den 

ena går och säger att nu far vi och så. Utan nog bestämmer vi tillsammans om saker och 

ting, inte är det bara ensidigt…” (P). Varför männen berättade så olika om hur de gick med 

i gruppen är oklart. Kanske det beror på hur den första började svara på frågan och att de 

övriga sedan hakade på. Denna tendens syns i intervjusvaren.  

 

Kvinnorna ansåg att det var självklart att de skulle gå till gruppen tillsammans med sin 

man. De gör det mesta tillsammans och jämlikegruppen var inget undantag. En kvinna (H) 

berättar att mannen var entusiastisk inför att börja i gruppen.  Kvinnorna ansåg att syftet 

med gruppen var bra. Att alla tillfrågade utom en började i jämlikegruppen ”Mummo-

energia ja pappa-poweria” våren 2006 pekar på ett tydligt behov hos deltagarna i 

målgruppen.  Behovet är dessutom lika stort hos männen som hos kvinnorna. I en svår 

livssituation kan det kännas tryggt att börja i en grupp tillsammans, men det kan å andra 

sidan göra att det dröjer längre innan man tar kontakt med de andra gruppmedlemmarna. 

Att det ingår både kvinnor och män i gruppen gör att gruppmedlemmarna får ett djupare 

och bredare perspektiv på det som diskuteras. Å ena sidan framfördes också önskemål om 

att kvinnorna och männen kanske skulle ha sina egna, skilda grupper: ”… fast å andra 

sidan så tänker man att det skulle kännas trevligare för en själv om kvinnorna skulle vara i 

sin egen grupp och männen i sin egen, men sen är det ändå som om det stärker en och att 
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det har en sådan effekt att man ändå är tillsammans” (G).  Det kan hända att det vore 

lättare att prata om sina problem i en grupp med enbart kvinnor eller enbart män. 

 

Att börja i gruppen kändes intressant och spännande. En man (P) berättar att det att han 

inte kom ihåg hur stor gruppen skulle vara gjorde att det kändes lite spänt. Till att börja 

med förväntade sig deltagarna ändå inte så mycket av gruppen, utan förhöll sig lite 

avvaktande. En man (L) säger att namnet på gruppen berättade vad det var frågan om. 

Eftersom det var en jämlikegrupp, så var det nog meningen att man skulle kunna utbyta 

erfarenheter. Att man numera öppnare än tidigare talar om barnskyddet och om att bevaka 

far- och morföräldrars och barnbarns intressen gjorde det lättare för deltagarna att gå med. 

En kvinna (T) förväntade sig att genom gruppen få mera kontakt med socialväsendet och 

andra instanser. 

 

När gruppen samlades första gången berättade medlemmarna det som de ville för varandra 

och en av kvinnorna berättar bl.a. följande om denna allra första träff: ”… när vi alla 

berättade i vilken situation vi befinner oss i så tyckte jag att vi [kvinnans familj] har det lätt 

i jämförelse med de andra…” (G). Gruppen kan hjälpa medlemmarna att få perspektiv på 

sitt eget liv och de problem som de kämpar med. Tillsammans med de övriga 

gruppmedlemmarna kan de hitta lösningar som gör vardagen lättare.  

6.4.2 I och om gruppen 
 
Gruppen erbjuder sina medlemmar stöd av jämlikar. Man kan samlas kring ett gemensamt 

”tema” och samtala och gruppen kan även fungera som en plats där man lär sig att prata 

om svåra saker. När man vet att de andra gruppmedlemmarna har liknande problem, är det 

lättare att prata. I en sluten grupp med klara spelregler kan man känna sig trygg och en 

kvinna (G) säger ”Nog är denhär gruppen enligt min åsikt en så trygg grupp att det liksom 

har en positiv betydelse”.   

 
Under intervjuerna diskuterade man också frågan huruvida liknande grupper borde vara 

öppna grupper eller slutna grupper. Gruppmedlemmarna var av den åsikten att gruppen bör 

vara sluten. I en sluten grupp är medlemmarna bekanta och kan känna sig trygga när de 

berättar något och behöver inte vara rädda för att det som berättas förs vidare till personer 

utanför gruppen. Om förtroendet i gruppen säger en kvinna (G) ”Men nog har denna första 

grupp varit av betydelse. Eftersom det har funnits det här förtroendet, har vi kanske på 
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något sätt vuxit ihop?”.  När man varit med länge i en jämlikegrupp, får man dessutom en 

känsla av att de andra förstår utan att man behöver berätta allt: ”… man behövde inte 

berätta varför man är där. Alla visste, alla visste” (H).  

 

Att gruppen träffas regelbundet ger kontinuitet. Problem och bekymmer som uppkommit 

mellan träffarna kan diskuteras medan de ännu är relativt färska. Jämlikestödet har alltså 

upplevts som viktigt. Det finns andra som förstår hur jag har det och de kan berätta för mig 

som gruppmedlem hur de haft det eller hur de löst sina problem.  

 

Ingen av gruppmedlemmarna uppgav att de skulle ha upplevt något i gruppen som jobbigt. 

Allra trevligast ansågs de gemensamma utfärderna vara: ”… utflykterna har varit allra 

angenämast, alltid trevliga” (T). En kvinna (H) säger att hon väntar på nästa gång gruppen 

ska träffas och att hon aldrig haft en känsla av att hon inte skulle vilja fara till nästa träff.  

Enligt Nylund (2005; Nylund 2000) kan gruppen kännas som ett avbrott i vardagen. 

Deltagarna får något som är avsett bara för dem och i denna jämlikegrupp var det ju 

uttryckligen meningen att man skulle få far- och morföräldrarna att känna sig uppskattade 

och viktiga.  

6.4.3 En önskan om fortsättning 
 
När gruppledarna frågade gruppmedlemmarna om de önskade att gruppen skulle fortsätta 

att samlas svarade alla dåvarande gruppmedlemmar jakande: ”Nog önskade jag det 

personligen i alla fall” säger en av männen (P). Och kvinnorna säger ”När det har varit så 

trevligt och man har upplevt det som bra, så inte vill man sluta med något sådant”, ”… inte 

kan man sluta med det, inte än i alla fall” (H).  

 

I samband med självhjälpsgrupper och jämlikegrupper diskuteras det ofta huruvida 

gruppen behöver en gruppledare eller inte och i så fall vilken uppgift ledaren ska ha. I 

jämlikegruppen ”Mummo-energia ja pappa-poweria” gör gruppledarna det möjligt för 

gruppen att samlas. Under intervjuerna framförde respondenterna som sin uppfattning att 

de inte har resurser att leda en jämlikegrupp och att de behöver gruppledarna för att 

gruppen ska kunna existera.  Karlsson (2002) beskriver jämlikegruppen som en 

multifunktionell grupp, där deltagarna utifrån de egna behoven bygger upp gruppens 

funktion. Detta syns i denna jämlikegrupp.   Efter att det bestämdes att gruppen skulle 

fortsätta att träffas, har gruppmedlemmarna varit med och bestämt vad de önskar göra på 
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träffarna. Ledarnas uppgift har varit att ordna det praktiska kring dessa önskemål. Dit har 

hört att ta reda på möjligheterna till besök på olika ställen eller att få tag på personer som 

kan komma och berätta om ett speciellt tema eller ge information om olika sorters stöd, 

t.ex. möjligheterna att söka olika former av ekonomiskt stöd. Gruppen fortsätter alltså att 

träffas och nya medlemmar är på väg i stället för dem som valt att sluta. Att det kanske 

skulle komma nya gruppmedlemmar till gruppen föranledde en viss oro och en kvinna (G) 

säger ”… hur blir det sen när de nya kommer… kan man prata om allt då längre?”.   

6.4.4 Jämlikegruppens och jämlikestödets betydelse 
 
” Nog har den [gruppen] väl haft någon betydelse. Inte är den onödig, eftersom vi alla på 

något sätt har ett gemensamt bekymmer eller att det [den rådande livssituationen] för oss 

blivit liksom en – är det nu då en slags belastning när det är frågan om ens egna barn och 

barnbarn…” (L).  

 

I gruppen vågar man prata och stöder varandra: ”När man har fått dela med sig har man 

fått kraft” (G). Gruppmedlemmarna berättar att man i gruppen får en känsla av att inte vara 

ensam.  Förtroendet för de andra gruppmedlemmarna är stort fastän man inte träffas 

utanför gruppen. Även om samtalen inte alltid berör den gemensamma nämnaren – hur 

livet gestaltar sig när barnbarnet är barnskyddsklient – är känslan av gemenskap stor. 

Gruppen har gett deltagarna möjlighet att se sin situation i en annan dager och de har fått 

se att de inte är ensamma om att ha det så här: ”… att man inte är ensam här i världen” (G).  

Gruppmedlemmarna berättade att de hade vetat att det fanns andra som hade det som de, 

men att de inte hade haft kontakt med varandra. I gruppen sökte deltagarna social kontakt 

med jämlikar. Gruppen ger  också deltagarna möjligheter att lära sig  prata om svåra saker. 

 

Männen var mycket positiva till gruppen och de kände att de i gruppen har kunnat prata om 

saker som de inte pratar om med andra män. Två av männen säger: ”Man pratar om sådant 

som man inte pratar om annanstans” (P) och ”i andra kretsar säger man inte ett ord om 

detta” (E).  Männen tyckte att det kändes positivt och bra att få prata om sin egen 

livssituation: ”Man har fått utbyta litet erfarenheter. När vi ju alla på något sätt har samma 

utgångsläge…” (L). Kvinnorna beskrev också gruppen som trygg och att man vågade prata 

där. Däremot trodde kvinnorna att gruppen kanske inte var lika viktig för männen som den 

var för kvinnorna. Dessa slutsatser drog de av att männen pratade om så mycket annat 

under träffarna. Min slutsats är den, att gruppen är minst lika viktig för männen som för 
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kvinnorna, om inte rentav viktigare. Män har väldigt få forum där de kan prata om 

personliga saker, medan kvinnorna ofta pratar om sina problem med t.ex. nära vänner.  

 

I intervjusvaren kan man se att gruppmedlemmarna känner sig jämställda i gruppen.  I 

gruppen blir man hörd och respekterad och det kan vara en av orsakerna till att 

gruppmedlemmarna önskade att gruppen skulle fortsätta.  När gruppens grundvärdering 

redan från början är att alla är jämställda (ledarna inkluderade) och lika värda, ger detta en 

bra grund för att samarbeta och dela med sig av sina erfarenheter, samtidigt som man är 

mottaglig för andras erfarenheter. Om alla i en jämlikegrupp inte kan ta till sig de 

grundläggande principerna för en fungerande jämlikegrupp, uppstår det slitningar och 

slutligen väljer en del deltagare att sluta komma till gruppen, eller så upphör gruppen helt 

och hållet att existera.  I figur 5 på sidan 44 i föreliggande avhandling beskrivs 

självhjälpsgruppens centrala värderingar och funktioner. Dessa värderingar och funktioner 

gäller på samma sätt en jämlikegrupp.  När man vågar öppna sig för andra, har man 

förtroende för dem och kan känna förståelse och empati när de andra berättar om sina 

upplevelser och känslor.  Genom information från en utomstående eller andra 

gruppmedlemmar kan man få uppslag till att göra saker på ett annat eller nytt sätt.  Med 

hjälp av informationen kan man kanske börja förstå varför vissa saker är på ett visst sätt. 

När man hör andras berättelser om hur de klarat sig, kan man få nytt hopp om att livet går 

vidare och att också vi kommer att klara oss, fastän det kanske känns hopplöst just nu.  

6.4.5 Samtal om stöd 
 
Under intervjuerna samtalade respondenterna också om hur de hade upplevt det stöd som 

de fått från annat håll, t.ex. från socialarbetarna och hälsovården.  Respondenterna 

upplevde att det var svårt att ta kontakt med socialarbetarna, som var upptagna och hade 

begränsat med tid. Åsikten var att man inte tar kontakt med socialarbetarna förrän 

situationen känns hopplös. Kanske man inte vet hur man ska lösa olika frågeställningar 

som uppkommit i vardagen eller kanske man har väntat länge på att få svar på något man 

frågat om - och svaret har inte hörts av. Ibland har man missförstått socialarbetaren och 

trott att man får ta kontakt bara om man har något att fråga eller om något är oklart i 

samband med placeringen. En del av kvinnorna och männen upplevde att de fick stöd av 

socialväsendet när de blev inkopplade i barnskyddet, medan andra upplevde att de inte 

hade fått något stöd alls. En kvinna (H) säger uppgivet att hon inte vet var hon skulle 

kunna få stöd utom i jämlikegruppen, en annan (T) säger att hon inte ens har kunnat önska 
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sig någon form av stöd från något håll, medan den tredje kvinnan (G) säger att hon nog 

skulle ha fått stöd, men att hon inte då upplevde sig vara i behov av det. 

 

Jämlikgruppens och det egna sociala nätverkets stöd upplevdes mera som ett riktigt stöd än 

det som tjänstemännen ger. Det stödet kändes mera som ett praktiskt stöd och t.ex. 

familjearbetet beskrevs som något där familjearbetarna bestämde vad som skulle göras: 

”… det här familjearbetet, nog är det mera något praktiskt … att far och ät” (G). Man 

skulle orka bättre om man uppskattades och om någon lyssnande: ”Det skulle vara 

uppmuntrande om man kände att man uppskattades” (H).  I det egna sociala nätverket 

finner man också konkret stöd.  Man kan söka sig till släkt och vänner samt den egna 

församlingen för att hämta kraft och stöd.  Ibland har man inte ens förväntat sig att det 

professionella stödet skulle vara avsett för en själv utan mest tänkt att det är avsett för 

barnet och barnbarnet. 

 

Både bland kvinnorna och bland männen fanns det känslor av att inte ha blivit hörd, att ha 

blivit lovad något som sedan aldrig blev av och att ha blivit utsatt för påtryckningar och 

kontroll av socialväsendet. Respondenterna önskade att någon skulle ha berättat eller skulle 

berätta vilka möjligheter det finns att få stöd och hjälp och var man har möjlighet att få det 

eller den. En man (P) berättar att ”… fast det finns något [stöd och olika former av tjänster] 

så är det svårt där i vardagen att veta vart man ska fara … när man inte vet var man ska 

fråga eller när man bara har hört talas om något… Det [att söka olika stödformer] lämnar 

ogjort för många fastän man skulle ha rätt till något. Det är svårt för en vanlig person och 

det verkar vara svårt även för er professionella. Och om man inte fyller i lapparna rätt så 

får man inget…”. Samma man fortsätter senare ”… Jag drar mig till minnes att man 

[tjänstemännen] brukar säga att man skräddarsyr olika lösningar. Det stämmer nog i teorin 

men inte i praktiken. Där på socialsidan sa man att det hittas lösningar för allihop, att man 

skräddarsyr… men såhär är det inte”.  Mannen funderar på om det är så att de som 

bestämmer någonstans högre upp i hierarkin inte vet hur det fungerar på gräsrotsnivå, att 

man lovar runt men håller tunt.   

 

En del berättar att de fått bra stöd från hälsovården, en kvinna (T) säger: ”sjukskötaren har 

varit det bästa stödet”. Man har fått prata och det har känts bra. Det som har känts jobbigt 

är de många mötena med nya tjänstemän och ny sjukvårdspersonal. Det är tungt att gång 

på gång bli tvungen att berätta allt från början. Att mötena ofta involverar många olika 
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sakkunniga från olika ämnesområden känns inte heller bra och respondenterna berättar att 

de har känt sig utsatta.   I far- och morföräldrarnas intervjusvar kunde man urskilja en 

förståelse för att socialarbetarna har bråttom och en vetskap om att socialarbetarna är 

överhopade med arbete. Far- och morföräldrarna nedvärderade sitt eget behov av stöd och 

menade att det finns andra som har det värre. Samtidigt önskade de flesta att de skulle ha 

blivit hörda och sedda som individer och att de skulle ha fått mera stöd och framför allt 

blivit informerade om olika former av stöd. 

6.5 Sammanfattande kommentarer 
 
Far- och morföräldrarnas liv påverkas både positivt och negativt när de bor tillsammans 

med sina barnbarn. Livet påverkas enligt Platt Jendrek (1993) på olika sätt beroende på 

typen av den omsorg som far- och morföräldrarna ger barnbarnen. De kan vara 

omsorgsgivare på olika sätt, som vårdnadshavare, dagvårdare eller vårdare som också lever 

tillsammans med barnet.  Dessa tre kategorier skiljer sig från varandra på flera plan och 

påverkar far- och morföräldrarna på olika sätt.  De som har rollen som barnbarnets 

vårdnadshavare förväntas fungera såsom barnets föräldrar i samhället. Ändå saknas ofta 

organiserade stödformer för dessa far- och morföräldrar.  Enligt livsloppsbegreppet borde 

de leva i en tredje ålder, men är lika bundna av barnskötsel och allt vad den innebär som 

vilken småbarnsförälder som helst. De kan inte i likhet med andra pensionärer göra saker 

spontant, eftersom de måste ta hänsyn till barnbarnet och dess behov.   

 

Mor- och farföräldrarna berättar om ett stort ansvar, som ofta känns betydligt större än 

ansvaret i tiden var för de egna barnen. Fastän barnbarnet är ett eget barnbarn, är det inte 

helt jämförbart med ett eget barn och far- och morföräldrarna känner att de står till svars i 

många olika riktningar. Ändå är de inte bittra och klagar inte över att detta skulle hända 

just dem. Far- och morföräldrarna har accepterat livet och det som detta har fört med sig 

och berättar att livssituationen får dem att hålla igång och vara på alerten – både på gott 

och ont.  För dem som under längre eller kortare perioder fungerar som barnbarnets 

tillfälliga vårdare, känns ansvaret inte lika stort, men de känner sig ofta lika bundna. Far- 

och morföräldrarna berättar om ovisshet och om svårigheter att planera för framtiden – 

man vet inte vad som kan hända och när man behövs nästa gång. De far- och morföräldrar 

som lever minst tillsammans med sina barnbarn tenderar att ha en roll som mest liknar den 

som en ”vanlig” far- eller morförälder har. Dessa far- och morföräldrar behöver inte ha ett 
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långvarigt dygnet-runt-ansvar för barnbarnen och deras behov av stöd ser lite annorlunda 

ut än deras som fungerar som barnbarnets vårdnadshavare.  

 

Intervjuerna tyder inte på att kvinnorna eller männen skulle uppleva någon större 

ojämlikhet i sitt parförhållande.  I stället berättar de hur de fattar gemensamma beslut och 

överlag gör det mesta tillsammans. På en del ställen i intervjuerna antydde en kvinna bland 

annat att hon känner sig mera bunden än mannen och att hon tycker att det är lättare för 

honom att få syssla med sitt. En man berättade att frun hade det övergripande ansvaret för 

barnbarnets skötsel, medan han hjälpte till så mycket han kunde. I takt med att makarna 

blir äldre minskar ofta olikheterna i könsrollerna, kanske beroende på att man går i pension 

och har mera tid att göra saker tillsammans.  I samtalen med männen i gruppen kom det 

fram att männen numera var aktivt engagerade i barnbarnets skötsel, medan de när de egna 

barnen var små hade varit upptagna med sitt arbete.  I både kvinnornas och männens 

berättelser framgick det dock att det hade varit ett gemensamt beslut att finnas till hands 

för barnbarnen till följd av de egna barnens livssituation.  

 

Intervjuerna av far- och morföräldrarna i gruppen ”Mummo-energiaa ja pappa-poweria” 

delades de upp så att kvinnorna och männen intervjuades separat. Jag var intresserad av att 

veta om kvinnornas och männens behov av stöd och deras upplevelser möjligen skilde sig 

från varandra. I analysen av intervjuerna framkom att kvinnorna och männen inte 

uppvisade några större olikheter i hur mycket eller vilken form av stöd som de önskade få. 

En del skillnader fanns dock i hur de hade upplevt det stöd som de hade fått. Om de fått 

någon typ av stöd, kunde mannen uppleva att de fått stöd, medan kvinnan inte uppfattat det 

som stöd och tvärtom. Deras upplevelser skilde sig alltså en aning från varandra. ”I nästa 

varenda situation skulle vi ha behövt hjälp” berättar en kvinna (H) som upplever att hon 

varit mycket ensam i sin situation, medan de andra kvinnorna berättar att de har ett 

grundläggande socialt nätverk och inte ens väntade sig att få någon annan form av stöd: 

”Ingenstans ifrån har jag kunnat önska mig stöd” säger en kvinna (T). Det egna sociala 

nätverket och jämlikegruppen upplevs mera som ett stöd än det som fås av tjänstemännen.  

Kvinnorna upplevde att de när som helst kunde vara i kontakt med hälso- och sjukvården, 

medan de upplevde tröskeln till att ta kontakt med socialarbetarna vara hög.  Kvinnorna 

önskade sig mera stöd i form av rekreation och information samt gemensamma möten där 

de själva, barnet, barnbarnet och myndighetspersonerna skulle vara med.  
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En man berättade att han fick samtalshjälp när barnbarnet blev barnskyddsklient.  Fastän 

han berättade att samtalshjälpen berört både honom och frun, så nämnde frun inte denna 

stödform. En annan man berättade att de varit på många möten och att de ofta blivit 

kontaktade och att det upplevdes som någon form av stöd, medan den tredje mannen 

berättade att de inte fått något stöd, medan denna mans fru å sin sida berättade att de fått en 

del stöd.  Stödet man fått av socialarbetarna upplevdes av alla respondenter som en form av 

kontroll. En man (P) säger: ”Jag vet just inte då i början, när staden… att var det något stöd 

eller var det mera som en form av kontroll, att klarade vi av vår uppgift, att det var just ett 

sådant bemötande vi fick när vi bad om stöd…”.  

 

Männen behöver lika mycket stöd som kvinnorna, men de har färre ställen där de kan söka 

sådant stöd. Därför upplevs jämlikegruppen som extra viktig för männen rent 

samtalsmässigt, medan kvinnorna visserligen också pratar i gruppen, men kanske mera 

kommer för att koppla av en stund från vardagen. Männen önskar sig samma typer av stöd 

som kvinnorna. Information om olika typer av stöd och hjälp, var man kan söka sådant, 

även ekonomiskt stöd, upplevdes som det viktigaste med tanke på vad man önskade sig för 

stödformer i framtiden.   

 

Informationen om hur far- och morföräldrarna upplever sin situation och att de önskar sig 

stöd i olika hög grad och olika typer av stöd kan hjälpa de professionella att erbjuda rätt 

sorts stöd åt klienter i olika livssituationer. Att man enligt livsloppsperspektivet borde 

befinna sig i en tredje ålder, men i stället får se en del av sina drömmar gå i kras, behöver 

inte betyda att livet stagnerar, utan det betyder att man helt enkelt lever en annan sorts 

tredje ålder än begreppet innebär. Vetskapen om att det finns andra som befinner sig i en 

liknande livssituation och mötet med dem kan ge ett annat perspektiv på livet. I en 

jämlikegrupp kan mötet med jämlikar göra att man kan hitta lösningar på problem som 

man kämpat med eller också kan information från professionella göra att man hittar nya 

lösningar, som gör vardagen lättare.   

 

När jämlikegruppen känns trygg, kan deltagarna öppna sig för varandra och få nya vänner - 

utan att för den skull behöva umgås utanför gruppen. Jämlikegruppen kan också fungera 

som ett andningshål i vardagen, då man kan göra korta utfärder tillsammans och bekanta 

sig med olika platser. I en jämlikegrupp kan deltagarna känna att de andra förstår utan 

långa förklaringar. Man får komma som man är utan rädsla för att de andra ska döma en. 
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Speciellt för männen har jämlikegruppen varit betydelsefull, eftersom de ofta saknar ett 

ställe där de kan prata med andra män om sin livssituation.  

 

Analyserna av intervjuerna visar att far- och morföräldrars livslopp i den tredje åldern 

påverkas av att deras barnbarn är barnskyddsklienter.  Det framgår också att 

jämlikegruppen och jämlikstödet i gruppen är av betydelse för dessa far- och morföräldrar.  

Om vi går tillbaka till figur 3, som finns på sidan 12 i föreliggande avhandling, kan vi 

konstatera att om man som far- eller morförälder har ett barnbarn som är barnskyddsklient, 

så påverkas den tredje åldern i livsloppet. Det som i teorin beskrivs som en optimal tid av 

livsloppet är inte det för de far- och morföräldrar som har ett stort ansvar för sina barnbarn. 

Hur mycket livsloppet påverkas beror på vilken roll far- och morföräldrar har som 

omsorgsgivare. Far- och morföräldrarna behöver stöd och hjälp i olika former och en 

stödform som far- och morföräldrarna i denna avhandling uppgav som betydelsefull var 

jämlikstödet som de fått i jämlikegruppen. Om far- och morföräldrarna får tillräckligt med 

stöd och rätt form av stöd, påverkar detta i sin tur hur väl de orkar med sin roll som 

omsorgsgivare. De kan kanske också finna nya infallsvinklar och nya sätt att agera i den 

egna livssituationen.  Dessa far- och morföräldrars livssituation kan alltså förstås som en 

process, där de olika delområdena påverkar varandra och bildar ett skede i livsloppet som 

kan definieras som en annan sorts tredje ålder. Jämlikestöd i en jämlikegrupp kan ha en 

positiv inverkan på livskvaliteten i livsloppet. Denna slutsats stöds också av att de far- och 

morföräldrar som intervjuades ansåg att jämlikestödet och jämlikegruppen hade haft 

betydelse för dem.  
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7 DISKUSSION 

7.1 Avhandlingens huvudsakliga resultat  
 
Föreliggande pro gradu-avhandling har haft två syften. Det första har varit att ge en bild av 

far- och morföräldrarnas speciella situation i barnskyddet utifrån de subjektiva upplevelser 

som gruppmedlemmarna i jämlikegruppen ”Mummo-energia och pappa-poweria” har haft 

och har.   Det andra har varit att karakterisera jämlikegruppens och jämlikestödets 

betydelse för dessa far- och morföräldrar.  Den teoretiska delen av avhandlingen är en 

viktig del och tillsammans kompletterar de olika kapitlen varandra.  Analysresultaten i 

denna avhandling går inte att generalisera. Ändå anser jag att de har ett starkt stöd i den 

teori som jag funnit och använt mig av. 

 

Studiens första syfte visade sig vara relativt lätt att uppfylla. Far- och morföräldrarnas 

berättelser under intervjutillfällena gav ett rikligt material. Endast en bråkdel har kunnat 

behandlas i pro gradu-avhandlingen. Att hitta en teoretisk bakgrund visade sig vara 

svårare. Forskningen inom området är sparsam och till min hjälp har jag tagit forskning 

som tangerar avhandlingens intresseområde.    Studiens andra syfte beredde heller inga 

större problem. Det största problemet, liksom i fråga om avhandlingens första syfte, var att 

hitta liknande undersökningar. Ett problem som gäller båda syftena var avgränsningarna. 

De resultat som kom fram under arbetet och som har presenterats i avhandlingen visar att 

de far- och morföräldrar som deltog i min undersökning lever en annan sorts tredje ålder än 

vad begreppet den tredje åldern beskriver. Av resultaten framgår också att dessa far- och 

morföräldrar behöver olika former av stöd för att orka med sin uppgift och att 

jämlikegrupper kan vara en form av stöd. 

 

Mänskans utveckling kan betraktas som en serie kohorter som förflyttar sig genom 

livsloppet. I min avhandling har jag studerat en liten grupp far- och morföräldrar som alla 

befinner sig i samma situation och som är födda kring år 1940. Förväntningarna på 

kvinnors och mäns roller i samhället är ofta olika, beroende t.ex. på vilken ålder som man 

befinner sig i. Eftersom roller definieras av sociala normer, kan en persons roll börja eller 

sluta i en specifik ålder eller när hans eller hennes sociala roll förändras. När det första 

barnet föds, uppstår en ny roll som barnets föräldrar och när de egna barnen får barn 

tillkommer rollen som far- eller morförälder. Förändringar i rollerna kan hjälpa oss att 

förstå övergångar från en period till en annan under livsloppet.  Våra roller kan förändras 
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på en del livsområden men hållas oförändrade på andra, förändringarna kan ske fort eller 

långsamt.   

 

Det finns ett komplext sammanhang mellan att åldras och det omgivande samhället. I 

allmänhet reflekterar den äldres sociala status samhällets politiska och ekonomiska struktur 

samt dess kulturella värderingar, traditioner och ideologi.  Förändringar i dessa kan 

påverka de äldres status på samma sätt som förändringar i hälsan, ökad livslängd  hos de 

äldre och dylikt kan förändra de politiska och ekonomiska strukturerna i samhället. Dessa 

återspeglar sig i begreppet ”den tredje åldern”, som beskrivs som möjligheternas ålder. 

Möjligheterna som målas upp är dock inte alla förunnande. Deltagarna i min grupp ansåg 

att de inte har samma möjligheter som andra far- och morföräldrar.  Far- och morföräldrar 

är en allt annat än homogen grupp och det finns många olikheter i de liv som far- och 

morföräldrar lever, vare sig de har barnbarn som är barnskyddsklienter eller inte.   

 

Av resultaten framgår att far- och morföräldrarna är både brukare och brukade, med 

tonvikt på brukade, enligt respondenternas egna subjektiva upplevelser och känslor (se 

Follesø, 2004). I jämlikegruppen kan deltagarna ta för sig av det programutbud som 

serveras och själva få vara med och bestämma om innehållet, medan de i barnskyddet 

kanske främst kan ses som brukade. Professor Lea Pulkkinen (2002, 162) menar att man i 

lagstiftningen om barnskyddet inte värdesätter far- och morföräldrarna på något sätt. 

Pulkkinen hänvisar till olika typer av forskning, som har visat att far- och morföräldrar kan 

ha en betydande skyddande effekt på barn som lever i riskförhållanden och att de kan vara 

en trygghet och ett skydd när barnbarnens föräldrar inte klarar av att ta hand om barnen. 

Därför tycker hon att det är märkligt att far- och morföräldrarna nästa helt uteslutits ur 

barnskyddet och att man inte vid olika beslut inom barnskyddet tar hänsyn till de 

känslomässiga band som finns mellan far- och morföräldrar och barnbarn. Alla far- och 

morföräldrar lämpar sig inte att vara sina barnbarns omsorgsgivare, men detta är inte något 

som man kan generalisera. Här kommer Pulkkinen in på ett ämne som jag inte diskuterat i 

min avhandling, dvs. att far- och morföräldrarna uteslutits ur sina barnbarns liv. Det vore 

intressant att höra de far- och morföräldrars röst, som har barnbarn som är 

barnskyddsklienter men som av en eller annan orsak inte har fått vara delaktiga i sina 

barnbarns liv.  
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Deltagarna i min referensgrupp skiljer mellan de vänner som de har utanför 

jämlikegruppen och vännerna i gruppen. Av resultaten framgår att medlemmarna inte 

umgås utanför gruppen. I gruppen kan man dela personliga erfarenheter, som inte dryftas 

med vänner utanför gruppen. Detta gällde speciellt männen. Deltagarna kan när som helst 

bestämma sig för att sluta besöka jämlikegruppen och på så sätt ha en stor 

självbestämmanderätt. När man inte utanför gruppen upprätthåller vänskapsband med de 

övriga medlemmarna, påverkas inte heller vänskapsbanden utanför gruppen.  

 
En röst som inte har blivit hörd i detta sammanhang är socialarbetarna som arbetar inom 

barnskyddet och andra professionella, som ovan nämnda familjer kommer i kontakt med. 

Hur upplever socialarbetarna och andra professionella ett barnskyddarbete som involverar 

far- och morföräldrar?   En annan intressant fråga, som vore av intresse att utreda, är vilken 

typ av service som de far- och morföräldrarna vill ha vars barnbarn är barnskyddsklienter. 

Hur skiljer sig servicebehovet för dessa far- och morföräldrar från de far- och 

morföräldrars servicebehov vilkas barnbarn inte är barnskyddsklienter?   I detta 

sammanhang skulle jag främst intressera mig för den grupp som befinner sig – eller i alla 

fall borde befinna sig - i den tredje åldern.  

7.2 Reflektioner 
 
Det har varit ett nöje att skriva denna pro gradu-avhandling, fastän det tidvis har varit 

förenat med frustration att inte hitta ”rätt” sorts forskning och att det har varit arbetsdrygt 

att skriva en avhandling med kvalitativ forskningsansats. Resultaten är endast riktgivande 

för finska förhållanden, eftersom det såvida jag vet inte finns några jämförbara 

jämlikegrupper i Finland och det därför inte har varit möjligt att göra några jämförelser, 

och för att det inte har funnits några sådana forskningsresultat från finska förhållanden som 

direkt skulle ha anknytning till det som jag har intresserat mig för.  Resultaten är ändå 

jämförbara med internationella forskningsresultat, främst då resultat från forskning i 

Nordamerika.   

 

Efter att själv ha deltagit i projektet ”Mummo-energiaa ja pappa-poweria” i Karleby och 

efter att ha tagit del av bl.a. Kärkkäinen & Nylunds (1996) skrift ”Oma-apuryhmät: 

vertaisten tukea ja toiminta” och gjort mig förtrogen med hur självhjälpsgrupper och 

jämlikegrupper startas och fungerar, tycker jag att det inte borde vara särskilt svårt att 

regelbundet starta jämlikegrupper för många flera målgrupper än vad man gör i dagens 
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läge, t.ex. för far- och morföräldrar som har barnbarn som är barnskyddsklienter. Att starta 

en jämlikegrupp behöver varken vara dyrt eller tidskrävande. Ofta är det lokaliteterna som 

utgör en stötesten. Det måste ju finnas en plats där gruppen kan samlas.  Att komma i 

kontakt med de far- och morföräldrar vars barnbarn är barnskyddsklienter torde inte heller 

vara svårt.  Enligt den nya barnskyddslagen skall  barnets sociala nätverk kartläggas och 

senast då borde far- och morföräldrarna ”hittas”.  

 

Att starta jämlikegrupper för denna målgrupp har dock onekligen sina svårigheter. Ska 

grupperna vara slutna eller öppna? Vem utser gruppmedlemmarna till de slutna grupperna? 

Vem startar upp grupperna? Vem informerar om de öppna grupperna och vem kontrollerar 

att inte utomstående ”nyfikna” kommer med?  Socialarbetarna inom barnskyddet är ofta 

överhopade med arbete och att dessutom starta jämlikegrupper för far- och morföräldrar 

kan kanske te sig övermäktigt för de flesta av dem. Finns det andra än socialarbetarna som 

kunde ha ansvar för dylika grupper?  Kunde någon/några ”starka” far- och/eller 

morföräldrar åta sig uppgiften och t.ex. starta en förening?   

 

I Finland finns en förening, Suomen isovanhemmat ry, som riktar sig direkt till far- och 

morföräldrar. Föreningen registrerades år 2003 och har haft olika slag av verksamhet. 

Föreningen presenterar sig på sin webbplats www.isovanhemmat.fi. Jag har varit i kontakt 

med föreningen per e-post (15.3.2007) och frågat hur den förhåller sig till jämlikegrupper 

för min målgrupp. I sitt svar, som kom redan samma dag som e-postmeddelandet avsändes, 

berättar föreningens ordförande att de inom föreningen inte har hört talas om någon dylik 

jämlikegrupp, att projektet i Karleby är mycket intressant och att de gärna vill ha 

ytterligare kontakt.  Några dagar senare meddelade föreningens sekreterare att man på 

Skyddshemmet i Lahtis har övervägt att starta upp någon sorts grupp för far- och 

morföräldrar och att man önskar ha kontakt med Karlebyprojektet.  Någon vidare kontakt 

har hittills inte upprättats.  

 

Professor Asko Suikkanen (2003, 55) pekar på avsaknaden av socialpolitisk forskning där 

den enskilda individens synvinkel skulle lyftas fram. Det skulle behövas mera forskning 

som begreppsmässigt skulle utgå från de enskilda individernas praktiska vardag och dess 

betydelse. Enligt Suikkanen borde föremålet för den socialpolitiska forskningen vara det 

mångsidiga sociala systemet, som består av olika aktörer och dess dynamik. Suikkanen 

förehåller sig mycket kritiskt till den socialpolitiska forskning som utövas i dag och menar 
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att man t.o.m. kan kritisera den socialpolitiska forskningens etiska ansvar och att klara 

brister kan påvisas i den. Han menar att när man lyft fram och centrerat statens roll och de 

åtgärder och den service som erbjuds i välfärdssamhället, har man samtidigt vänt ryggen åt 

aktörer och individer som skulle kunna forma sin egen trygghet och välfärd. Det sociala 

ansvaret avgränsar sig i dagens läge inte enbart till den offentliga sektorn utan även den 

tredje sektorns och den privata sektorns betydelse blir allt större.  

 

Att ta sitt sociala ansvar kan t.ex. för den enskilda socialarbetaren betyda att vara lyhörd 

för klienternas behov, men det kan också betyda nytänkande i det dagliga arbetet och en 

vilja att påverka den socialpolitiska samhällsdebatten. Inom socialt arbete möter man 

människor som inte orkar kämpa för sina rättigheter eller som inte vet var de ska söka hjälp 

och stöd eller få information. Då hör det till socialarbetarnas arbetsuppgifter och till den 

organisationen som de arbetar i att stöda och stärka klienterna så att dessa får en 

meningsfull tillvaro.  Den nya barnskyddslagen kommer med största sannolikhet att föra 

med sig förändringar på många delområden av barnskyddet. Barnets närståendenätverk har 

fått en centralare roll i den nya barnskyddslagen och det poängteras att de som svarar för 

barnets vård och omsorg ska stödjas. Far- och morföräldrar som tar hand om barnbarn som 

är barnskyddsklienter behöver olika typer av stöd och har rätt att få det. De är viktiga 

resurspersoner för både sitt barnbarn och för barnskyddet och de måste få stöd för att orka 

vara det även i fortsättningen. 

 

I slutet av det allra första stycket i denna avhandling ställdes frågan ”Finns det andra?” 

Svaret är att det finns det.  Det gäller bara att hitta dem. 
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BILAGOR                           1 (3)
      
Bilaga 1 
 
Följande statistiska utdrag är hämtade från Stakes hemsidor 
http://www.stakes.fi/SV/tilastot/aiheittain/barndom/barnskydd/barnskyddtext.htm 
(hämtad 8.9.2007) . Statistiken från Karleby är hämtade ur Kokkolan kaupungin 
tilastollinen vuosikirja 2006. 
 
Barnskyddet 2006 

År 2006 var 15 628 barn och unga placerade utom hemmet. Jämfört med föregående år 
hade antalet ökat med 312 barn och unga. Det totala antalet utom hemmet placerade barn 
och unga har ökat med 2-5 procent per år under de senaste åren. År 2006 var tillväxttakten 
2 procent. Av barnen under 18 år var 1,2 procent placerade utom hemmet. I städerna var 
motsvarande andel 1,4 procent, men i tätorterna och på landsbygden var andelen betydligt 
mindre, nämligen 0,7 procent. 

År 2006 hade barnskyddets öppenvård totalt 59 069 barn- och ungdomsklienter. Av dessa 
var andelen nya klienter 29,5 procent. Jämfört med år 2005 var det totala antalet nästan 
oförändrat. 

 
Figur 1. Barn och unga som placerats utom hemmet 1991-2006 
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Lista 1. Barn och unga som placerats utom hemmet samt barnskyddsbarn och unga som 
omfattas av den öppna vården 2004–2006. Situationen i Karleby 2006 enligt Kokkolan 
kaupungin tilastollinen vuosikirja 2006, övriga uppgifter www.stakes.fi. 
 
 

• Barn i familjevård + institutionsvård + annan (2006): 98 barn (hela landet (2006) 
      15 628 barn) 
• Andel av utom hemmet placerade 0–17 åringar av motsvarande åldersgrupp (2006):  

0,9% (hela landet (2006) 1,2%) 
• Omhändertagna barn: (2005) 75 barn, (2006) 68 barn (hela landet (2004) 8 732 

barn (2006) 9 532 barn) 
• Barnskyddsbarn i öppen vård: (2005) 974 barn, (2006) 934 barn (hela landet (2004) 

59 912 barn (2006) 59 069 barn) 
• Andel av barnskyddsbarn 0–17 åringar  i öppen vård av motsvarande åldersgrupp 

(2006): 12,3% (hela landet (2006) 5,4%) 
 
 
 
 
Barnskyddet 2006 - Begrepp och definitioner 

Med barn avses enligt barnskyddslagen (3 §) en person som inte har fyllt 18 år 

Med ung avses enligt barnskyddslagen (3 §) en person i åldern 18-20 år. 

Barnskyddslagen 683/1983 

Det familje- och individinriktade  barnskyddet utgörs av stödåtgärderna inom den öppna 
vården, omhändertagande och vård utom hemmet samt eftervård (8 § i barnskyddslagen). 

Klient i barnskyddets öppenvård (de barn och unga som omfattats av stödåtgärderna 
inom barnskyddets öppenvård under året). 
I stödåtgärderna inom öppenvården ingår tryggande av stödboende för ett barn eller en ung 
person, likaså tryggande av utkomst, skolgång och hobbyverksamhet samt andra 
nödvändiga stödåtgärder. Till stödåtgärderna hör även stödjande av familjen och 
rehabilitering (13 § i barnskyddslagen). Som en stödåtgärd inom den öp¬pna vården kan 
även anordnas familjevård och institutionsvård tillsammans med föräldern eller 
vårdnadshavaren, eller separat för ett barn som fyllt 12 år (14 § i barnskydds¬lagen). 

Då ett barn placeras avses att barn eller unga personer genom socialnämndens beslut 
placeras utom hemmet, antingen som en stödåtgärd inom den öppna vården, som 
omhändertagna eller som placerade i eftervård. 

Med vård utom hemmet avses att man för det barn som omhändertagits anordnar vård 
och uppfostran utom hemmet. Detta kan anordnas som familjevård eller institutionsvård 
eller på ett annat lämpligt sätt. Endast i undantagsfall, närmast i svåra familjekriser, kan 
barnet placeras tillfälligt i sitt eget hem eller hos den andra föräldern eller 
vårdnadshavaren. 
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Socialnämnden ska omhänderta ett barn och anordna barnets vård utom hemmet om 
brister i omsorgen om barnet eller andra förhållanden i hemmet allvarligt hotar att äventyra 
barnets hälsa eller utveckling, eller barnet allvarligt äventyrar sin hälsa eller utveckling 
genom att använda alkohol och andra droger, genom brottslig gärning som inte kan anses 
obetydlig eller genom annat därmed jämställbart beteende, om i 4 kapitlet stadgade 
åtgärder inte är ändamålsenliga eller möjliga eller om de har visat sig otillräckliga, och om 
vården utom hemmet bedöms motsvara barnets bästa (16 § i barnskyddslagen). 

Ett omhändertagande bygger på ett samtycke, men om ett barn som fyllt 12 år (före år 
1990 ett barn som fyllt 15 år) eller dess vårdnadshavare motsätter sig ett omhändertagande 
är det fråga om ett omhändertagande "mot viljan"  (17 § i barnskyddslagen). 

Om barn av skäl som anges i 16 § befinner sig i omedelbar fara eller annars är i behov av 
brådskande omhändertagande och vård utom hemmet, kan barnet omhändertas av 
socialnämnden utan att beslutet underställs länsrätten för fastställelse. Ett brådskande 
omhändertagande upphör senast 14 dagar efter att beslutet fattats, om det inte inom 
nämnda tid upptas till behandling som ett sådant ärende som gäller omhändertagande och 
som avses i 17 §. Ett ärende som gäller omhändertagande ska handläggas utan dröjsmål 
(18 § barnskyddslagen). 

Familjevård  anordnas i en lämplig familj, som godkänns av socialnämnden, på grundval 
av ett skriftligt avtal. Familjevård inbegriper också de barn och unga som placerats privat 
och som kommunen stöder antingen ekonomiskt eller genom andra stödåtgärder. En 
placering i enskilt hem är det fråga om då barnets vårdnadshavare placerar barnet i ett 
privat hem för att fostras och vårdas. Om placering i enskilt hem ska en anmälan göras till 
socialnämnden (41 § i barnskyddslagen). I de här fallen har socialnämnden alltså inte 
beslutat om placeringen. Hela landets antal sådana fall är litet. År 2006 var antalet privat 
placerade fosterbarn 79. 

Institutionsvård  innebär att barnet får vård och fostran i ett professionellt familjehem, 
familjegrupphem eller motsvarande, på ett barnhem, ett ungdomshem, ett skolhem eller en 
annan med dessa jämförbar barnskyddsinrättning. 

Annan vård inbegriper placering i sitt eget hem (hos föräldrarna/ena föräldern), 
självständigt understött boende och annat som inte omfattas av familjevård eller 
institutionsvård. 

Eftervård  innefattar socialnämndens stödåtgärder efter avslutad vård utom hemmet. 
Skyldigheten att anordna eftervård slutar då den unga personen fyller 21 år (34 § i 
barnskyddslagen). 
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Bilaga 2 
  

 
 
 
Aurinkoinen kevättervehdys teille kaikille! 
 
Puhuimme viime tapaamisessa tutustumiskäynnistä Käpälämäen perhekotiin 
tiistaina 24 huhtikuuta. Käynti toteutuu näillä näkymillä ja haemme teitä 
Helinän kanssa kotoa klo 9.30 paikkeilla. Perhekodilla on oma kotisivu, 
www.kapalamaenperhekoti.fi ja siihen voi tutustua jos haluaa.  
 
Haastattelut joista on puhuttu jo pitkin kevättä toteutuvat 13.4 kuten 
sovittiin. Mummot tulevat ryhmähaastatteluun klo 10 ja papat tulevat 
haastateltavaksi klo 13. Paikkana on Keski-Pohjanmaan sovittelutoimisto, 
Kulmakatu 3 A 1 (nk. Myllytalo Suntin varrella). Sisäänkäynti on Suntin 
puolelta. Ulko-oven kohdalla on summeri ja kun sitä soitatte niin ovea avataan 
ylhäältä.  Niin kuin viime tapaamisella puhuttiin, en siis tule tekemään 
haastatteluja itse koska se heikentäisi tutkimukseni sisäistä luotettavuutta. 
Haastattelut tekevät sovittelutoimiston johtaja Eija Koittola.  Tulen 
varaamaan pientä purtavaa haastattelutilaisuuteen.  
 
Haastattelut kestävät noin 1–1½ tuntia. Niihin ei tarvitse valmistautua millään 
tavalla, riittää kun on oma itsensä. Yritän kevään aikana kirjoittaa nauhoitetut 
haastattelut puhtaaksi, jonka jälkeen tapailen teitä uudestaan ja käymme 
yhdessä läpi haastatteluita. Toisella tapaamiskerralla on tilaisuus tehdä 
lisäyksiä haastatteluihin ja tarkentaa sitä mitä on sanonut/kertonut. Toisella 
tapaamiskerralla tapaan mummoja ja pappoja erikseen, eli kumpikaan ryhmä ei 
tule tietämään mitä toisessa ryhmässä on puhuttu. Sitä, mitä itse on 
haastattelussa puhunut voi kertoa muille, muttei sitä mitä toiset ovat 
sanoneet. Toivon myös, että mummot eivät kerro mitään haastattelusta 
papoille ennen kuin papat ovat käyneet haastattelussa.  
 
 
Terv, Maria  (panen sovittelutoimiston esitteen liitteeksi, voitte tutustua 
siihen) 
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Bilaga 3 
 
Haastattelukysymykset, 13.4.2007 
 
Ryhmän aikaa 

1. Mikä sai teidät lähtemään mukaan vertaistukiryhmään ”mummo-energiaa ja 

pappa-poweria”? Mitä odotuksia teillä oli? 

1.1 Kuvailkaa ryhmän käynnistymisvaiheita. Minkälaiset olivat tunnelmat?  

1.2 Mitä ryhmän vertaustuki on merkinnyt teille? 

1.3 Muistelkaa ryhmän toimintaa. Mihin olette osallistuneet kaiken mieluiten? 

Mikä on mielestänne ollut turhaa? Mikä on ollut raskainta? 

1.4 Mikä sai teidät toivomaan jatkoa ryhmälle? 

 

 

Menneisyys 
2. Arvioi kuinka kauan lapsenlapsenne on ollut lastensuojeluasiakkuudessa.  

2.2 Minkälaisessa elämänvaiheessa olitte kun teille selvisi että lapsenlapsenne on 

lastensuojeluasiakas (töissä, eläkkeellä, perhesuhteet, omia sairauksia jne.)?  

2.3 Arvioi kuinka pitkiä aikajaksoja lapsenlapsenne oli teidän vastuullanne kun 

lastensuojeluasiakkuus alkoi. 

2.4 Arvioikaa vastuuta lapsenlapsesta (asuiko lapsenlapsi kokonaan vai ajoittain 

teillä,  taloudellinen vastuu lapsenlapsen hankinnoista sekä korvaukset 

mahdollisista rahallisista menoista jne.). 

2.5 Mitä tukea saitte kun lapsenlapsenne lastensuojeluasiakkuus alkoi? 

2.6 Mitä tukea olette saaneet koko lapsenlapsenne lastensuojeluaikana? 

2.7 Mistä/keneltä saitte tukea? 

2.8 Minkä tyypistä tukea se oli (taloudellista, henkistä, lomaa, muu ryhmä- mikä?… 

2.9 Mitä tukea olisitte halunneet saada?  

 

 

Nykyhetki ja tulevaisuus 
3 Minkälaisessa elämänvaiheessa olette tällä hetkellä (ikä, töissä, eläkkeellä, 

perhesuhteet, omia sairauksia jne.)?  

3.1 Arvioi kuinka pitkiä aikajaksoja lapsenlapsenne on teidän vastuullanne tällä 

hetkellä (esim. kuluva vuosi, tänä vuonna) 

3.2 Arvioikaa tämän hetken vastuuta lapsenlapsesta (asuuko lapsenlapsi 

kokonaan vai ajoittain teillä, taloudellinen vastuu lapsenlapsen hankinnoista 

sekä korvaukset mahdollisista rahallisista menoista jne.). 

3.3 Saatteko mistään muualta tukea tällä hetkellä (paitsi mummo-energiaa ja 

pappa-poweria-ryhmästä)? 
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3.4 Minkä tyypistä tukea se on (taloudellista, henkistä, lomaa, muu ryhmä- 

mikä?…) 

3.5 Minkä tyypistä tukea haluaisitte saada tulevaisuudessa? 

 
4 Miten elämänne eroaa muiden samanikäisten isovanhempien elämästä joiden 

lapsenlapset eivät ole lastensuojeluasiakkuudessa?  

4.1 Minkälaista elämää eläisitte, mikäli lapsenlapsenne ei olisi lastensuojeluasiakas? 

 
5 Onko teillä vielä jotain sanottavaa sosiaalityöntekijöille (yleensä) tuen antamisesta? 

 
 
Kaunis Kiitos! 
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Bilaga 4 
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Isovanhempien vertaistukiryhmä 
 
 
Isovanhempien vertaistukiryhmä on Kokkolan perusturvan perhetukipalveluiden järjestämä 
pienoisprojekti. 
 
Vertaistukiryhmän tarkoitus on tukea isovanhempia teidän arjessanne. Antaa teille uutta 
puhtia ja tunnetta siitä, että teistä välitetään ja teidän kasvatustyötänne arvostetaan.  
 
Vierailevat luennoitsijat tuovat ryhmään tietoa mm päihde- ja mielenterveysongelmista 
sekä ihmisen kasvusta ja kehityksestä. Tärkeintä ryhmässä on vertaistuen saaminen, 
voimaantuminen ja virkistyminen. Ryhmässä puhuttelemme toisiamme etunimellä ja 
jokainen päättää mitä haluaa kertoa itsestään muille. 
 
Ryhmä koostuu 8-10 isovanhemmista.  
 
Kokoonumme Kokkolan seurakuntakeskuksen kulmahuoneessa, Kustaa Aadolfinkatu 16.  
 
 

 
Aikataulu 

 
Kokoontumispäivä on aina torstai-aamupäivisin klo 10-12 
 
 
19.1 Tutustuminen, kahvitarjoilu 
  
9.2 Vieraileva luennoitsija, kahvitarjoilu 
 
2.3 Yhdessäoloa, keskustelua, kahvitarjoilu 
 
23.3 Virkistäytymisen ja voimaantumisen retki, välipala 
 
20.4 Vieraileva luennoitsija, kahvitarjoilu 
 
11.5 Luontoretki, eväät 
 
8.6 Päätöskokoontuminen, kahvitarjoilu 
 
 
Projektin vetäjinä toimivat  
Helinä Jokitalo, asumisneuvoja, Koivutupa puh.  
Maria Wiik-Kortell vs sosiaalityöntekijä, Antinkulman perhetukiyksikkö puh. 
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