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Abstract 

Parents with intellectual disabilities: 

How do their support needs correspond with available support from social 

services? 

  

Families where one or both parents have a intellectual disability are a common client group in 

social services. The purpose of this study was to compare parental support needs with 

available services and consider how services can be designed to better meet client needs. 

Semi-structured qualitative interviews with four social care professionals were interpreted 

through the hermeneutic circle translation and subsequently analysed utilising system theory 

and social learning theory. The results of this study concluded that available support is 

meeting client needs, however more long term planning and support is required. Social 

services need to meet clients in a positive manner with a high level of knowledge and skill 

around intellectual disabilities in order to provide effective support of good quality. Support is 

currently provided by a variety of departments to different family members, leading to a lack 

of overview of the family situation. The study also highlighted a wish by professionals for 

specialised teams to support families, using a more joint up approach to better meet presenting 

needs and focus on child health and development. 

 

Keywords: Child perspective, intellectual disabilities, parental ability, parents, support. 
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Sammanfattning 

Familjer där en eller båda föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning är en vanligt 

förekommande grupp hos socialtjänsten. Studiens syfte var att jämföra om föräldrarnas behov 

av stöd korresponderade med tillgången till olika insatser, samt hur stöd och insatser kan 

utformas för att möta klienternas behov. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra 

yrkesverksamma socialarbetare har tolkats genom den hermeneutiska cirkeltolkningen samt 

analyserats genom systemteori och social inlärningsteori. Studiens resultat visade att 

insatserna riktade till klientgruppen motsvarar klienternas behov, stödet behöver dock vara 

mer långsiktigt. Gott bemötande och god kunskap om intellektuella funktionsnedsättningar 

hos socialtjänsten är en förutsättning för att insatserna ska ge önskad effekt. Insatserna ges 

idag från olika enheter till enskilda familjemedlemmar och helhetssynen på familjen saknas. 

Studiens resultat betonar också medverkande informanters önskan om ett specialutbildat team. 

Med ett gemensamt förhållningssätt kan teamet fokusera sitt arbete för att bättre möta hela 

familjens behov i syfte att främja barnens hälsa och sociala utveckling. 

 

Nyckelord: Barnperspektiv, föräldraförmåga, föräldrar, insatser, intellektuell 

funktionsnedsättning. 
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Förord 

Vårt intresse för ämnet väcktes då en av oss under vår verksamhetsförlagda utbildning fick 

delta i ett möte med en projektgrupp som arbetar med att utveckla insatserna till föräldrar med 

intellektuell funktionsnedsättning. Därför valde vi att undersöka korrespondensen mellan 

socialtjänstens insatser och behoven av stöd hos dessa föräldrar samt vilka 

utvecklingsområden som finns.  

 

Vi har i forskningsarbetet till lika stora delar bidragit till och ansvarat för studiens alla delar, 

såsom planering, forskningsdesign, intervjuernas utförande och analys, samt författande, från 

idé till färdigt resultat. Ett stort tack vill vi rikta till de informanter som bidragit med sin 

kunskap till denna studie och som varit så öppenhjärtiga vid intervjutillfällena. Vi uppskattar 

den tid ni gett oss och det engagemang ni visat. Ett stort tack riktas också till våra 

korrekturläsare som hjälpt oss vässa båda innehåll och språk. Vi vill också tacka vår 

handledare Tomas Boman för det stöd vi fått genom denna process och de goda råd som 

hjälpt oss vidare.  

 

Varmt tack till varandra för ett mycket gott samarbete i en lång och intensiv process, och 

slutligen ett stort tack till våra barn som stått ut med oss (eller avsaknaden av oss) under den 

här perioden. 

 

2018-05-30 

Emma Brandt och Sigrid Olsvens  
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1. Inledning 

Enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter (2008:23) ska det ses som en medborgerlig 

rättighet att bilda familj och skaffa barn. Det inkluderar även de som har olika former av 

funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen, 2007). Dock har alla olika förutsättningar för att på 

ett fullgott sätt klara de utmaningar och påfrestningar som ett föräldraskap innebär. I 

kombination med andra faktorer kan den intellektuella funktionsnedsättningen ha en negativ 

inverkan på föräldraförmågan och föräldrarna kan komma att behöva hjälp och stöd för att 

bättre klara sitt föräldraskap (Region Uppsala, 2016). 

  

Att växa upp med en förälder som har en intellektuell funktionsnedsättning betraktas som en 

riskfaktor i barns utveckling och många av dessa föräldrar förlorar också vårdnaden om sina 

barn (Lindberg, Fransson, Forslund, Springer & Granqvist, 2016). Forskning visar att när det 

handlar om problematik i familjer där föräldrarna har intellektuella funktionsnedsättningar så 

händer det ofta att funktionsnedsättningen betraktas som den primära orsaken till problemen 

(Ineland, 2004). Därmed hamnar fokus på individuella tillkortakommanden och brister hos 

föräldrar med funktionsnedsättning istället för att se till övriga samhälleliga faktorer som kan 

inverka på familjerna och barnens utveckling (Fernqvist, 2017; Socialstyrelsen, 2010). 

   

En kommun i mellersta Sverige har i samråd med Kunskapscentrum i Uppsala och i enlighet 

med tidigare forskning konstaterat att det finns behov av att utveckla Social- och 

omsorgsförvaltningens nuvarande förhållnings- och arbetsprocess, samt det stöd och de 

insatser som finns tillgängliga för barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. 

Detta arbete bedrivs i projektform och utvecklingsprojektets mål är att låta de professionella 

inom berörda enheter granska sin egen verksamhet samt utforma mer anpassade och 

kostnadseffektiva insatser. Utvecklingsprojektet innefattar berörda verksamheter som arbetar 

med målgruppen; Handläggarenheten för funktionsnedsättning, Individstödsenheten, Barn- 

och ungdomsenheten som jobbar med utredning samt Barn- och ungdomsteamet som jobbar 

med behandling. Utvecklingsprojektet fungerar också som en utgångspunkt för denna studie. 

Denna studie intar, liksom utvecklingsprojektet, ett salutogent förhållningssätt. Ett salutogent 

förhållningssätt innebär enligt Broberg, Almqvist, Mothander och Tjus (2016) att man ser till 

det friska och utgår från välfungerande resurser och förmågor. Studien kommer därmed i 

första hand fokusera på de möjligheter som finns i föräldraskapet för föräldrar med IF. 
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1.1 Bakgrund och lagrum 

Socialstyrelsen (2017) definierar begreppet funktionsnedsättning som nedsättning av fysisk, 

psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Intellektuell funktionsnedsättning är numera en 

vedertagen term för det som tidigare benämndes psykisk utvecklingsstörning (Jägervall, 

2015).  I detta arbete kommer förkortningen IF hädanefter användas istället för begreppet 

intellektuell funktionsnedsättning. Med IF menas en person vars begåvningstest visar på IQ-

nivå understigande ca.70. Ett IQ mellan 70 och 80 innebär en lindrig IF som inte 

nödvändigtvis ger en diagnos men som kan innebära svårigheter i personens vardag (Hallberg, 

2018). Det innebär att det finns brister i personens kognitiva och adaptiva förmågor. Med det 

menas att det utifrån ålder och sociokulturell bakgrund finns en konstaterad nedsatt förmåga 

att kunna möta de krav som ställs i det dagliga livet (Jägervall, 2015). Dessa krav omfattar 

teoretisk förmåga, att kunna läsa, skriva och räkna, social förmåga, att umgås med andra på 

ett acceptabelt sätt samt praktisk förmåga, vilket innebär förmåga att sköta sin hygien, 

strukturera och städa det egna hemmet (Hallberg, 2018). En IF innebär att begåvningsnivån 

utvecklas långsammare. Det innebär att inlärning tar längre tid och att personen heller inte 

kommer nå upp till samma begåvningsnivå som andra (Hindberg, 2003). Det finns stora 

variationer gällande IF och Hindberg (2003) menar att de personer som väljer att bilda familj 

inom denna grupp vanligtvis har en lindrig IF. Personer med måttlig eller grav IF får sällan 

barn och om de får det så råder inga tvivel om att de saknar förmåga att själv ta hand om 

barnet.  

  

Föräldraskap för personer med IF har inte alltid varit en självklarhet och mellan åren 1934 och 

1975 förekom det i Sverige tvångssterilisering av personer med fysiska-, psykiska- och 

intellektuella funktionsnedsättningar (Lindqvist, 2012). Detta skedde i enlighet med det 

lagrum som steriliseringslagen (SFS 1941:282) utgjorde vars syfte var att förhindra personer 

med funktionsnedsättningar att föra sitt arv vidare. FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning (2008:23) trädde i kraft 2009 i Sverige. I artikel 23:1 i 

denna fastslås att personer med funktionsnedsättning fritt under ansvar har rätt att bilda familj 

och själv bestämma antalet barn. Enligt 23:2 är det upp till konventionsstaterna att säkerställa 

de rättigheter och skyldigheter som personer med funktionsnedsättning har när det gäller 

förmyndarskap och vårdnad varvid barnets bästa alltid främst ska beaktas. 

Konventionsstaterna ska även ge ändamålsenligt stöd i utövandet av föräldrarnas ansvar för 

barnets uppfostran.  
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Den enskilde kan erhålla insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL 2001:453), Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL 1982:763) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS 1993:387). LSS finns till som ett komplement för att säkerställa att personer med 

omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar får insatser när stödet enligt annan 

lagstiftning inte räcker. De insatser som kan beviljas genom LSS förutsätter att personen har 

en fastställd diagnos eller ett läkarutlåtande. I och med detta får individen en 

personkretstillhörighet. Personer med IF tillhör personkrets 1, likaså personer med autism 

eller autismliknande tillstånd. Personkrets 2 innefattar personer som i vuxen ålder fått en 

bestående begåvningsmässig nedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder. Personkrets 3 

innefattar personer som fått en varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i vuxen 

ålder som ej beror på normalt åldrande. Ineland, Molin och Sauer (2013) menar att LSS skall 

säkerställa att personer som omfattas av personkrets 1–3 får jämlika levnadsvillkor, 

delaktighet i samhällslivet samt en möjlighet att leva som alla andra. De insatser som ges skall 

vara både varaktiga och samordnade, samt anpassade till mottagarens individuella behov. I 

lagens förarbeten påtalas även vikten av stödets kontinuitet, så att det inte plötsligt upphör 

eller förändras. De insatser som kan beviljas enligt LSS anges i 9 § p. 1–10 LSS (se Bilaga 1). 

 

Barnens rättigheter stärks genom FN:s konvention (1990:20). Denna säger att “barnets bästa 

alltid ska komma i första rummet” och att “barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller 

psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare”. 

Enligt 2 kap. 1§ SoL är det i Sverige kommunernas socialtjänst och socialnämnder som har 

det yttersta ansvaret för att barn inte ska fara illa. Inom Socialtjänsten används BBIC (Barns 

behov i centrum) som arbetssätt vid barnutredningar för att säkerställa att dessa bedrivs ur ett 

barnperspektiv (Socialstyrelsen, 2015). Arbetet utgår från BBIC-triangeln, vars tre delar 

ämnar täcka barnets mest grundläggande behov, se figur 1.  

  

Figur 1. BBIC Triangeln. (Socialstyrelsen, 2015) 
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Om föräldrarna trots insatser inte bedöms förmögna att möta barnens behov träder lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) i kraft, som tillåter 

omhändertagande och placering av barn utan föräldrarnas samtycke.  

 

1.2 Relevans för socialt arbete 

Barn till föräldrar med IF är en vanligt förekommande grupp hos socialtjänsten (Hallberg, 

2018). Dessa barn utgör en riskgrupp som på grund av föräldrarnas funktionsnedsättning på 

olika sätt kan drabbas av sociala problem som till exempel fysisk och psykisk försummelse, 

social isolering och fattigdom. Föräldrar med IF behöver ofta olika typer av stöd i sin 

föräldraroll för att nå upp till samhällets krav på ett gott-nog föräldraskap (Socialstyrelsen, 

2007). Föräldrastödsutredningen (S 2008:07) konstaterar bland annat att föräldrar med IF inte 

alltid kan tillgodogöra sig det generella föräldrastödet som erbjuds och att det stöd som 

erbjuds inte är anpassat till dem. Vad som gör skillnad för berörda familjer är att 

professionella kan ge ett adekvat och anpassat stöd. Tillgång till relevanta interna 

arbetsmetoder är en nödvändighet för att kunna möta den komplexitet som kan finnas i dessa 

familjer, för att kunna öka barnens utveckling och välbefinnande samt föräldrarnas 

föräldraförmåga. 
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2. Problemformulering 

Föräldrar med IF förekommer vid flera av socialtjänstens enheter, som till exempel 

försörjningsstödsenheten, handläggningsenheten, och barn- och ungdomsenheten. Lindqvist 

(2012) beskriver att funktionsnedsättningen ofta innebär att man har en begränsad mängd 

energi. Det kan innebära att vanlig personlig omvårdnad och normala hushållssysslor tar så 

pass mycket tid och är så energikrävande att man har svårt att orka med en 

heltidssysselsättning samt de vardagliga krav ett föräldraskap ställer. När det blir för många 

möten och krav hos de enheter vars insatser är menade att ge hjälp och stöd, menar Lindqvist 

att det finns risk att föräldrarna tackar nej till insatserna trots att dessa är menade att underlätta 

deras vardag. 

  

I och med att varje enhet arbetar utifrån sin egen verksamhetsbeskrivning och med sitt eget 

problemområde i fokus, finns det risk att helhetsbilden av familjen går förlorad. Starke (2005) 

redovisar den positiva inverkan adekvata insatser och god samverkan mellan myndigheter har 

för föräldrar med IF. Trots detta verkar socialtjänsten i stor utsträckning ännu inte uppdaterat 

sina arbetsprocesser helt i enlighet med tidigare forskning. Även tidigare nämnda 

utvecklingsprojekt talar för att det finns brister i nuvarande rutiner. 

  

2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur behovet av stöd hos föräldrar med IF korresponderar med 

socialtjänstens insatser samt, om vi finner diskrepans, vilka insatser som saknas och hur 

insatserna kan utformas annorlunda. De frågeställningar studien utgått från är: 

  

 Vilken typ av stöd behöver föräldrar med IF i sin föräldraroll? 

 Hur korresponderar insatserna med de behov som finns? 

 Hur kan socialtjänsten utforma sitt arbete för att stödja föräldrar med IF? 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som är utvald för att belysa kunskapsläget 

gällande föräldrar med IF och deras behov av stöd. Enligt Ineland (2004) bör man beakta 

samtliga tre perspektiv i det sociala arbetet med barn till föräldrar med IF: barnperspektivet, 

föräldraperspektivet och samhällsperspektivet. De problem som kan uppstå för föräldrar med 

IF tar olika uttryck beroende på vilket perspektiv man väljer att betrakta dem ur. Följande 

avsnitt är indelat enligt dessa perspektiv.  

 

3.1 Sökprocess 

Insamlingen av materialet till denna studie har gjorts via följande databaser: Google scholar, 

Discovery, LIBRIS, SweMed+ och socIndex. De svenska sökord som har använts i dessa 

databaser är: “intellektuell funktionsnedsättning”, “socialt arbete”, “barn”, “föräldrar”, 

“föräldraskap”, “anknytning”, “placering” och “föräldrastöd”. De engelska sökord som 

använts är: “intellectual disability”, “social work”, “children”, “child abuse”, “parents”, 

“parenthood”, “attachment”, “placements”, och “support”.  Orden har sökts separat och i 

kombination med varandra samt med trunkering. Sökningen avgränsades genom att enbart 

söka artiklar som är peer-reviewed och som finns tillgängliga i full text, vilket gav i 

genomsnitt 36 sökträffar. Sökträffarna inkluderar även artiklar som handlar om barn med IF 

och deras föräldrar vilket inte är av relevans för studiens syfte. Då samma artiklar började 

återkomma trots olika sökord i olika kombinationer och oavsett sökmotor ansåg vi att 

sökningen var uttömd. Slutligen bedömdes 15 artiklar vara av relevans för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar.  

 

3.2 Barnperspektivet 

Socialstyrelsen (2007) slår fast att föräldrar med IF kan behöva olika typer av stöd i sitt 

föräldraskap eftersom det finns risk att barnen försummas. Det kan handla om brister av 

säkerhet i hemmet, att barnen inte får den mat eller stimulans de behöver eller att barnens 

kläder inte är anpassade efter storlek och säsong. Det kan även finnas risk för att barnen 

hamnar i socialt utanförskap. 

  

Barnets utveckling 

Barn till föräldrar med IF riskerar att på längre sikt bli vuxna i förtid och kan komma att axla 

en orimligt stor omsorgsbörda för sina föräldrar redan i ung ålder. Framförallt barn till mödrar 



 

 

13 

 

med IF tar generellt sett större ansvar för hushållsarbete än barn i familjer där mamman inte 

har någon funktionsnedsättning (Hallberg, 2018). 

 

Att växa upp med en förälder som har en IF har ofta setts som en riskfaktor i barns utveckling 

enligt Lindberg et al. (2016). Under barnets första levnadsår är det viktigt för barnets psykiska 

utveckling att en anknytning kommer till stånd, detta är en förutsättning för barnets framtida 

möjligheter till ett gott socialt liv (Hindberg, 2003). En trygg anknytning har visat sig fungera 

som en skyddsfaktor relaterat till en gynnsam social och känslomässig utveckling och 

frånvaro av allvarliga beteendeproblem. Ett barn med en otrygg eller desorganiserad 

anknytning kommer att sakna tilltro till både sig själv och andra (Broberg et al., 2015). 

Resultatet av Kollbergs (1989) och Lindberg et al.s (2016) studier visar dock att det inte är 

funktionsnedsättningen som är den avgörande faktorn i barnens anknytningsprocesser. Deras 

slutsats är att moderns egna uppväxtförhållanden, och inte hennes begåvningsnivå, är vad som 

kan påverka förutsättningarna för en trygg anknytning. Kollberg menar dessutom att en 

avgörande faktor för tillräcklig föräldraförmåga är god identitetsutveckling och en personlig 

psykisk mognad. Killén (1999) menar att en förutsättning till att uppnå ett ”tillräckligt bra” 

föräldraskap är att föräldern fått grundläggande behov som kärlek, omsorg, trygghet och 

kontinuitet tillfredsställda tidigt i livet. På så vis får barnet, som sedermera själv blir förälder, 

en inre modell i form av en omsorgs- och kärleksfull förälder.  

  

Omhändertaganden av barn 

I Lindberg et al.s (2016) studie konstateras att många föräldrar med IF förlorar vårdnaden om 

sina barn baserat på antagandet att deras funktionsnedsättning innebär att de är olämpliga som 

föräldrar. Hallberg (2018) menar att placeringar är vanliga trots att många föräldrar med IF 

uppnår en tillräckligt god föräldraförmåga om de får stöd under tillräckligt lång tid. Enligt 

Starke (2005) är en möjlig anledning till att barn till föräldrar med IF omhändertas oftare än 

andra barn att familjeförhållanden och omsorgsförmåga inte utreds på ett tillfredsställande 

sätt. Olson och Springer (2006) har i sin studie kartlagt de professionellas inställning till 

föräldrar med IF i ärenden som gäller omhändertaganden. Studiens resultat visar att 

motiveringen till de professionellas bedömningar i ärenden stod i relation till de insatser som 

beviljats familjen, samt till föräldrarnas motivation att ta emot stöd. Om avsedd effekt 

uteblivit trots omfattande insatser och om föräldrarnas eget nätverk inte kunde kompensera 

bristerna, sågs inget alternativ till omhändertagande. Det frivilliga stödet kan bli förknippat 

med ett sekundärt tvång, där föräldern känner sig tvungen att göra det som sägs för att inte 
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barnet ska bli omhändertaget, vilket kan påverka föräldrarnas motivation till att ta emot hjälp. 

Hindberg (2003) menar att det är stor fördel för barnet om omhändertagande kan ske med 

föräldrarnas samtycke, då man i dessa fall har större möjlighet att åstadkomma ett gott 

samarbete mellan socialtjänsten, familjehemmet och föräldrarna. I de fall där man vet att 

föräldrarna trots stora stödinsatser saknar förutsättningar till ett tillräckligt bra föräldraskap, är 

det enligt Hindberg viktigt att barnen så tidigt som möjligt omhändertas. Detta för att barnet 

ska ges möjlighet att knyta an till den person som ska ha vårdnaden om barnet. 

  

3.3 Föräldraperspektivet 

Starke (2005) finner att föräldrar med IF, precis som andra föräldrar, kan ställas inför 

svårigheter och problem i sitt föräldraskap och att det finns vissa som brister i sin föräldraroll 

medan andra klarar sitt föräldraskap tillräckligt bra. Lindberg et al. (2016) menar att med 

adekvat stöd, samt genom att befrias från de hushållssysslor som konkurrerar om mödrarnas 

tid, kan mödrarna istället finnas tillgängliga för sina barn. 

 

Brister i föräldrarollen  

Enligt Killén (1999) är omognad, psykiska problem, psykoser och förståndshandikapp fyra 

dimensioner som påverkar föräldrafunktionerna negativt. Psykiska problem och psykoser 

spelar en central roll vid fysiska och psykiska övergrepp, medan omognad och 

förståndshandikapp spelar en central roll vid vanvård. Killén menar att omognad sannolikt 

påverkar föräldraförmågan i högre grad och mer permanent än vad psykiska problem gör då 

omogna föräldrarnas beteenden på många sätt påminner om barnens.  

 

Fernqvist (2017) tar upp hur personer med IF ofta har svårigheter med exempelvis 

koncentrationsförmåga eller exekutiva funktioner. I sin tur gör dessa svårigheter att personen 

kan ses som slarvig och misskötsam av vardagssysslor eller sin ekonomi. Det kan också 

innebära en begränsad initiativförmåga, till exempel att följa en uppgjord planering som gjorts 

i samråd med socialtjänst eller arbetsförmedlingen. Sammantaget gör detta att möjligheterna 

att få rätt stöd också minskar. Enligt Killén (1999) är föräldrar med IF, liksom andra föräldrar, 

ofta varma och kärleksfulla i sin omsorg och många kan lära sig konkreta funktioner som på- 

och avklädning och ge barnen mat. De har dock svårare att uppfylla barnens varierande och 

mindre framträdande behov. Detta gör det svårt för dem att anpassa omsorgen i enlighet med 

barnets ålder och de kan exempelvis komma att behandla en fyraåring som en ettåring.  
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Nätverk 

Meppelder, Hodes, Kef och Schuengel (2014), Wickström, Höglund, Larsson och Lindgren 

(2017) poängterar vikten av en allians mellan föräldrar och det formella stöd som 

socialtjänstens verksamhet kan utgöra. Hur denna relation tidigare fungerat är ofta avgörande 

för hur benägen föräldrarna är att senare söka stöd i svåra situationer. Meppelder et al. (2014) 

menar dock att föräldrarna i första hand vänder sig till det informella stödet i form av sina 

egna föräldrar, vänner eller grannar och att detta sker signifikant tidigare än då de söker hjälp 

av ett formellt nätverk, som socialtjänsten. Socialt stöd från det informella och det formella 

nätverket menar Lindberg et al. (2016) är en främjande faktor i föräldraskapet. Traustadóttir 

och Sigurjónsdottir (2000) menar att det primära stödet för mödrar med IF är deras egna 

mödrar. Det offentliga stöd som erbjuds är förknippat med en känsla av tvivel, övervakning 

och kontroll. Mödrarna beskriver också ett ständigt överhängande hot om att deras barn ska 

omhändertas av samhället, vilket kan göra det svårt att ta emot den hjälp som erbjuds. 

Hindberg (2003) beskriver hur de socialpolitiska förväntningarna på det informella nätverket 

har ökat då resurser från offentlig vård och omsorg har minskat. Det är dock vanligt att 

föräldrar med IF har liten kontakt med släkt och att relationerna snarare försämras ytterligare 

om en anhörig tvingas ta ett för stort ansvar. Intentionen är god med att barnen kan stanna 

inom familjen och slippa uppslitande omhändertaganden. För vissa är det självklart att ställa 

upp för sitt barn och barnbarn, för andra kan det kännas som ett tvång. I vissa fall kan även 

hjälpbehovet vara större än vad man först trodde. Att genomgå småbarnsåren på nytt, liksom 

att få ansvaret för barnbarnets omvårdnad, skydd och utveckling kan vara påfrestande, menar 

Hindberg.  

  

Diskriminering vid utredningar 

Alexius och Hollander (2014) har i sin studie granskat utredningar gällande barn till föräldrar 

med en IF och som omhändertagits enligt LVU. Resultatet visade exempelvis att “barns 

bästa” saknades i en stor del av de undersökta utredningarna, eller så fanns brister i 

hemmiljön noterade men koppling till teori eller evidensbaserad kunskap saknades. 

Utvärdering gällande socialtjänstens tidigare insatser i familjerna saknades också trots att 

dessa insatser pågått under många år. I fall då socialtjänsten ansåg att alla resurser var 

uttömda och förordnade ett omhändertagande av barnet enligt LVU, biföll rätten deras 

yrkande trots att föräldrarna var av en annan åsikt. Genom att dessa familjer heller inte får 

information, utbildning och stöd anpassat till deras funktionsnedsättning kan dessa brister i 

utredningsarbetet ses som en diskriminerande praktik, menar Alexius och Hollander. 
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Diskriminering tar även McConnell och Llewellyn (2000) upp i sin studie som handlar om 

barn som placeras i familjehem trots att det saknas hållbara bevis för att de utsatts för 

försummelse eller missförhållanden. Även i fall där föräldrar har visat att de gjort framsteg 

mot att överkomma hinder som orsakade placeringen, har rätten dömt till fortsatt 

familjehemsplacering. Diskriminering av föräldrar med IF menar författarna beror på 

förlegade och stereotypa föreställningar som ger en ofördelaktig syn på dessa personer, vilket 

orsakar bristfälliga utredningar. De menar att beslut fattas på felaktiga grunder samt att barn 

placeras i familjehem trots bristande bevis på försummelse eller missförhållanden. 

  

Socioekonomiska förutsättningar och social isolering 

Powell och Parish (2016) menar att bland barn till föräldrar med en IF finns, förutom den 

biologiska risken att födas med begränsad begåvning, även en ökad frekvens av 

riskbeteenden. Dessa beteenden är dock inte kopplade till föräldrarnas funktionsnedsättning 

utan är en produkt av den låga socioekonomiska status som dessa familjer ofta lever med, 

exempelvis fattigdom, arbetslöshet, begränsat socialt stöd och dålig självkänsla. 

 

Tideman, Lövgren, Szönyi, Bergkvist och Haghjo (2017) och Hindberg (2003) menar att en 

IF kan göra att personen har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Svårigheterna finns 

både i det omgivande samhället samt i de individuella förutsättningar och svårigheter 

personen har. Ett arbete och en försörjning ger inte bara en inkomst utan även andra 

gynnsamma fördelar för både föräldrar och deras barn, som till exempel vardaglig struktur, ett 

socialt nätverk samt bättre hälsa och högre livskvalitet. Hindberg (2003) menar att personer 

med IF som har svårt att hitta en plats i arbetslivet också har sämre möjligheter än andra att 

utveckla sin sociala kompetens. Därtill är social isolering något som är utmärkande för 

personer med IF, och kommer även att innefatta deras barn.  

  

3.4 Samhällsperspektivet   

Starke menar att föräldrar med IF ofta har flera nödvändiga kontakter med olika myndigheter 

både i och utanför hemmet. Även om dessa kontakter är betydelsefulla för föräldrarna så 

bidrar de också till stress i vardagen. Powell och Parish (2016) fastslår att tillgången till rätt 

stöd behöver utvecklas och implementeras för att effektivt kunna hjälpa och stötta familjer där 

föräldrarna har en IF. 
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Normativa förväntningar 

Ineland (2004) och Starke (2005) framhåller vikten i att vara införstådd med de normativa 

föreställningar som finns i samhället, och som beskriver hur saker och ting bör vara. Det är 

dessa normer som ligger till grund för den allmänna definitionen av ”barns bästa” och vad det 

innebär att vara en god förälder. Ett gott föräldraskap bestäms och påverkas av ideal och 

normativa förväntningar och det blir problematiskt för föräldrar med IF att införliva dessa 

krav då de inte har samma förutsättningar. Även Willems, De Vries, Isarin och Reinders 

(2007) visar att förutsättningen för ett gott nog-föräldraskap är att det finns en samhällelig 

acceptans för föräldraskap där en eller båda föräldrarna har en IF. Därför menar författarna att 

det är av vikt vilken politisk attityd som riktas mot denna grupp. Traustadóttir och 

Sigurjónsdóttir (2000) menar att socialpolitiska idéer och attityder påverkat IF kvinnors 

möjlighet till mödraskap. På 1990-talet utvecklades den offentliga hjälpen och stöd till mödrar 

med IF, vilket kunde ges både från anhöriga såväl som offentliga insatser. Detta kom att 

förändra den samhälleliga inställningen till föräldraskap för personer med IF.  

  

Normaliseringsprincipen har haft och har fortfarande en stor roll i både 

funktionshinderspolitiken och i det praktiska arbetet med funktionsnedsatta personer. Den 

syftar till att ge normala livsvillkor till personer med IF. Dock skapade 

normaliseringsprincipen också en spänning mellan vad som anses vara “ett normalt liv” och 

den frihet som var individ skall ha att själv forma sitt liv. Denna spänning blir tydlig i 

omsorgsärenden där barn finns inblandade. Toleransen för vad som anses “normalt” bestäms 

av rådande normer och föräldrar med IF har inte samma möjlighet att välja hur de vill forma 

sitt eget familjeliv, menar Ineland, Molin och Sauer (2013). 

  

Ett spänningsfält mellan idé och praktik 

Det finns två dimensioner i vilket omsorgen om individer med funktionsnedsättningar sker, 

vilket benämns som en idévärld och en praktisk värld, menar Ineland, Molin och Sauer 

(2013). Idévärlden är något som rör framtiden medan den praktiska världen befinner sig i 

nuet. Den praktiska världen präglas av det praktiska och vardagliga samt livets normer och 

värderingar. Dessa värderingar är ofta oreflekterade och förgivettagna föreställningar av 

normalitet. Det som präglar idévärlden är istället värderingar och trender i samhället, som 

skapar nya synsätt och arbetsmetoder. Verksamma inom funktionshinderområdet ställs inför 

olika utmaningar och svårigheter i sitt arbete där de båda dimensionerna kan vara svåra att 
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sammanföra. Det finns alltså ett spänningsfält mellan hur någonting utförs och hur det borde 

utföras. I idévärlden skapas nya synsätt och normer som senare kan överföras till den 

praktiska världen. Detta leder till att verksamheter behöver omorganisera sig för att förbli 

ändamålsenliga och effektiva och upprätthålla legitimitet. Omorganisationen kan handla om 

att anpassa sig till nya ideologiska mål eller till en ny lagstiftning, menar Ineland, Molin och 

Sauer (2013).   

  

Samverkan 

Hindberg (2003) menar att insatserna som görs i familjer där en eller båda föräldrarna har en 

IF måste samordnas för att bli verkningsfulla. Att få till samverkan kring dessa familjer är 

särskilt komplicerat, eftersom insatserna måste ges från flera verksamheter för att omfatta 

både barn och vuxna och personer med och utan IF. Starke (2005) beskriver problematiken 

för professionella att tillgodose både föräldrarnas och barnens behov då olika professioner 

skall tillvarata föräldrarnas respektive barnens rättigheter och välbefinnande. Däri kan det 

uppstå konkurrens mellan professionerna. Detta kan försvåra samverkan dem sinsemellan 

vilket i sin tur försvårar möjligheterna att ge stöd och hjälp som är riktad till hela familjen. 

Samverkan bidrar inte bara till minskad stress i familjerna då det inte blir lika viktigt för dem 

att hålla isär de olika professionerna och dess insatser, det låter dem också bättre förstå 

insatsernas betydelse. Bristande samverkan mellan föräldrarna och de professionella kan 

också bero på att de professionella saknar kunskap gällande funktionsnedsättningen. Detta 

kan leda till ett bristfälligt bemötande. Föräldrarna kan komma att känna sig ifrågasatta och 

uppleva bristande hänsyn medan de professionella upplever att klienterna har samarbets- och 

kommunikationssvårigheter. Att utbilda de professionella är dock inte tillräckligt, menar 

Starke. Hon menar att insatserna bör ses över och utformas för att anpassas till föräldrarnas 

intellektuella nivå. Detta tillsammans med föräldraträning och utbildning kan ha en positiv 

effekt på utvecklingen av föräldraförmågan. Starke (2005), Olson och Springer (2016) och 

Hallberg (2018) menar att både kort- och långsiktigt stöd behövs för att insatserna ska vara 

verksamma.  

  

3.5 Sammanfattning 

Forskning har visat att en IF inte är en avgörande faktor i barnets anknytningsprocesser. 

Moderns egna uppväxtförhållanden spelar en mer betydande roll för barnets 

anknytningsprocesser än vad funktionsnedsättningen gör. Social isolering är vanligt bland 

personer med IF, vilken också kan komma att innefatta barnen. Barn till föräldrar med IF kan 
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komma att redan i ung ålder få axla ett omsorgsansvar för sina föräldrar och på så vis tvingas 

bli vuxna i förtid. Familjehemsplaceringar är vanligt förekommande för dessa familjer. 

Studier visar att det ibland finns brister i utredningarna vid omhändertaganden av barn till 

föräldrar med IF. Detta tyder på ett diskriminerande av gruppen, då det finns en förutfattad 

mening om att funktionsnedsättningen innebär brister i föräldraskapet. Föräldrarna behöver 

dock ofta stöd i sitt föräldraskap, antingen via socialtjänsten eller det egna nätverket. För att 

stödet från socialtjänsten ska bli ändamålsenligt spelar också samverkan mellan 

professionerna en betydande roll. Det är också viktigt att de verksamheter som arbetar med 

personer med IF med jämna mellanrum omorganiseras för att anpassa sig efter rådande 

ideologi och lagstiftning.  

Genom denna forskningsgenomgång ser vi att barnperspektivets fokus lätt hamnar på 

försummelse och ogynnsamma uppväxtvillkor. Ur föräldraperspektivet läggs fokus på den 

demokratiska rättigheten att skaffa en egen familj och genom samhällsperspektivet ligger 

fokus på välfärdssamhällets ansvar för människor med behov av stöd, hjälp och insatser. 
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4. Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt presenteras de teorier som kommer användas för att analysera det empiriska 

materialet, systemteori och social inlärningsteori. Genom dessa teorier kan de avgörande 

faktorerna för gott föräldraskap betraktas som någonting som ligger utanför berörda individer 

och istället i omgivande strukturer.  

 

4.1 Systemteori 

Enligt det systemiska perspektivet, eller systemteorin, utgör sociala nätverk och sociala 

relationer olika system som omger en människa på individnivå, gruppnivå och samhällsnivå. 

Familjen, bostadsområdet eller samhället utgör olika former av nivåer, eller system, som 

påverkar individen. Detta sker både direkt genom dagliga interaktioner i till exempel familjen 

eller i bostadsområdet, eller indirekt i form av strukturella faktorer som lagstiftning och 

socialpolitik (Lalande & Baumeister, 2009). Varje individ kan betraktas som en del av flera 

olika system eller sammanhang där olika beteendemönster, attityder och intressen skapas och 

upprätthålls tillsammans med de individer som utgör systemet. Varje system kan beskrivas 

som en kultur, var och en med sina respektive regler och tabun. Att kunna identifiera 

beteendemönster gör det möjligt att härleda vilka inlärda beteenden i ett system som ligger till 

grund för problematiska beteenden i andra sociala kontexter eller system. Tillämpning av 

systemteorin kan klargöra hur olika delar samspelar och påverkar varandra och kan 

exempelvis visa på att problem i skolan härstammar från svårigheter i familjen. Genom att se 

helheten i en persons liv går det att på motsvarande sätt också urskönja de delar som omfattar 

positiva färdigheter och relationer, vilka kan överföras till och kompensera andra situationer 

som rymmer svårigheter (Payne, 2008). 

 

Payne (2008) menar att systemteorin ger möjlighet att analysera och kartlägga olika slags 

problem utan att för den sakens skull problematisera och skuldbelägga individen. I ett system 

kan det vara svårt att påverka det sociala sammanhang som man befinner sig i. För att en 

förändring ska kunna ske behöver den göras på samtliga nivåer för att ha en god verkan. 

Genom att involvera klientens privata-, samt det professionella nätverket ges möjlighet till 

förändring för klienten. Förändringar i en del av systemet leder till förändringar i alla andra 

delar och således förändras systemet som helhet.  
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Då man ser individen som en del av ett större system avgörs förutsättningar för föräldrar med 

IF inte enbart genom individuella insatser. Förutsättningarna behöver också regleras genom 

relevant och ändamålsenlig lagstiftning. Utifrån systemteori kan studiens empiriska material 

analyseras för att se hur föräldraskapet för personer med IF kan påverkas av det sociala 

sammanhang de befinner sig i och de insatser som kan erbjudas genom socialtjänsten.  

 

4.2 Social inlärningsteori 

Enligt social inlärningsteori lär sig människan vilka beteenden som är socialt acceptabla 

genom att observera och imitera andra människor. Andra personer kommer alltså att utgöra 

modeller för olika beteenden. Vilka beteenden som anammas styrs även av vilket bemötande 

människan får av andra i social interaktion. De beteenden som möts med bestraffning lär man 

sig undvika, medan de beteenden som belönas genom positiv förstärkning är de som anammas 

som rätt beteende och sedan reproduceras. Direkt inlärning innebär att personen testar olika 

beteenden för att se vilka händelser och sociala konsekvenser som följer. Modellinlärning 

innebär att man observerar andra människors sätt att agera i olika situationer. Efter att ha 

analyserat vilket beteende som verkar mest fördelaktigt lär man sig sedan att imitera det 

(Angelöw & Jonsson, 2000).   

  

Enligt Bandura (refererad i Angelöw & Jonsson, 2000) sker inlärningen i en process med fyra 

steg; uppmärksamhet, minne, repetition samt förmåga att återge. För att kunna observera och 

imitera ett beteende behöver man kunna rikta uppmärksamhet mot en person som utgör en 

modell, noggrant iaktta modellen och sedan minnas dennes beteende. Man behöver sedan 

träna på utförandet av beteendet genom repetition av det och slutligen återges beteendet efter 

bästa förmåga. Dessa fyra steg är en förutsättning för att inlärning ska ske. Individen 

återskapar dock inte allt hen observerar, utan endast det som ger det eftersträvade resultatet. 

Även här spelar belöning genom positiva förstärkningar roll, då de fungerar som motivation 

till att fortsätta återskapa vissa beteenden. Bandura menar dock att positiva eller negativa 

förstärkningar av egna beteenden är sekundärt och att den huvudsakliga inlärningen sker 

genom att observera hur andras beteenden blir belönade eller bestraffade. Bandura tar också 

upp intellektuell kontroll som något betydande vid beslutsfattande. Den intellektuella 

kontrollen omfattar vår förmåga att tänka och planera. Den påverkar vår förmåga att fatta 

beslut samt hur vi kan föreställa oss eventuella konsekvenser av de beslut vi tar. Vårt 

beteende styrs av inre tankeprocesser och dessa processer hjälper oss att till exempel planera 

vår vardag. 
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Tideman et al. (2017) menar att för personer med IF kan det vara problematiskt att bearbeta 

och utvärdera information och ny kunskap. Även kommunikation och att abstrahera och 

generalisera kunskap kan innebära svårigheter. Personer med IF kan behöva stöd i hur man lär 

sig saker och hur man sedan omvandlar detta till praktiskt utövande. Genom den sociala 

inlärningsteorin kan föräldraförmåga ses som något som kan läras ut och tränas upp vilket kan 

tillämpas genom utformningen av de insatser som riktas till föräldrarna. 
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5. Metod 

Följande avsnitt behandlar studiens forskningsdesign, urval, metodologiska överväganden och 

tillvägagångssätt för att samla in det empiriska materialet. Detta följs av en diskussion 

gällande studiens validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt forskningsetiska frågor.  

 

5.1 Forskningsdesign 

Studiens syfte och frågeställningar har besvarats genom semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer med fyra informanter som på olika sätt arbetar med insatser till föräldrar med IF. 

Denna metod har valts för att få en större fenomenologisk förståelse för det valda 

problemområdet, vilket innebär att fokus ligger på informantens beskrivning av sin upplevda 

livsvärld (jmf. Kvale & Brinkmann, 2014). I det här fallet innebär det att undersöka hur 

informanterna ser på behoven av stöd som finns hos föräldrar med IF i förhållande till de 

insatser som erbjuds. Att studera detta fenomen med en empirisk undersökning baserad på 

tidigare forskning ger möjlighet att vidareutveckla kunskap gällande detta.  

 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide (se Bilaga 2) som fokuserade på olika 

förutbestämda teman konstruerade utifrån studiens syfte och frågeställningar. Under varje 

tema fanns ett antal öppna frågor formulerade, samt eventuella följdfrågor, för att säkerställa 

att intervjun täckte upp relevanta områden. Intervjuguiden varierade något beroende på 

informant, exempelvis uteslöts frågorna om utredning vid intervjuerna med indivistödjarna då 

dessa inte berörde individstödjarnas arbete. I intervjun med handläggaren var sakfrågor kring 

insatserna mer omfattande. Inför intervjutillfällena fick informanterna ta del av studiens syfte 

och frågeställningar för att ge informanterna möjlighet att förbereda sig. Informanterna fick i 

förväg inte ta del av intervjuguiden för att på så vis få spontana svar och för att hålla samtalet 

levande och mer flytande. En av informanterna bad dock om tid till att överväga svaret på 

intervjuns avslutande fråga om vilka insatser skulle hen skulle vilja erbjuda, vilket godkändes. 

Senare skickade informanten sitt utförliga svar via mail (se Bilaga 3).  

 

5.2 Urval 

Fyra intervjuer har genomförts inom tre olika verksamheter som på olika sätt arbetar med stöd 

till föräldrar med IF. Antalet intervjuer har styrts av både tillgång till informanter samt den 

begränsade tidsrymd som studien ska genomföras på. Urvalet till denna studie bygger på 

rollselektion vilket innebär att informanterna är valda utifrån sin yrkesroll (jmf. Aspers, 
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2007). Informanter valdes utifrån centrala verksamheter som erbjuder stöd till föräldrar med 

IF. Urvalet har gjorts med kriterierna att informanterna skall ha kännedom om och flerårig 

erfarenhet av arbetet med dessa föräldrar. Till en början utgick urvalet från personer som var 

aktivt deltagande i det utvecklingsprojekt som beskrivs i inledningen. Två individstödjare 

tillfrågades, då det är individstödjare som arbetar aktivt tillsammans med föräldrar med IF. Av 

den anledningen ansågs de kunna tillföra mest relevant information till studien. Efter de två 

inledande intervjuerna med individstödjare gjordes bedömningen att uppgifterna genom dessa 

informanter främst gav en bild av behovet av stöd utifrån enbart föräldraperspektivet. För att 

få en nyanserad helhetsbild av arbetet med målgruppen ansågs det önskvärt med informanter 

med andra arbetsuppgifter för att även täcka barnperspektivet och samhällsperspektivet. Per 

telefon och via mail kontaktades flera personer som jobbade inom handläggning och 

barnutredning, varav två tackade ja till att delta. En av dessa var också aktiv i 

utvecklingsprojektet. Under tiden för intervjun arbetade denna person som enhetschef men 

har tidigare arbetat som LSS-handläggare. Även en socialsekreterare vid individ- och 

familjeomsorgen tackade ja till deltagande. Informanterna kontaktade själva sina respektive 

chefer för att få godkännande till att delta i studien på arbetstid. 

 

5.3 Datainsamling och analys 

Studiens kunskapsteoretiska utgångspunkt är den hermeneutiska cirkeltolkningen. Den 

innebär att var del kan studeras för sig men kan endast förstås om de ses i en helhet. Helheten 

kan i sin tur endast förstås utifrån delarna. Därför har det empiriska materialet inledningsvis 

studerats som en helhet utifrån den förförståelse som skapats genom den tidigare forskningen, 

och det har gjorts en preliminär tolkning. Därefter fastställdes olika delar i det empiriska 

materialet som använts för att revidera den ursprungliga tolkningen av helheten vilket leder 

till en djupare förståelse av meningen (jmf. Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att sedan 

tolka och analysera resultatet utifrån valda teoretiska perspektiv, samt diskutera resultatet 

utifrån vår förförståelse och i relation till annan forskning inom området, kan studien sättas i 

ett större sammanhang. Därmed kan tolkningen av resultatet ge en aspekt på arbetet med 

föräldrar med IF och vilket stöd de behöver för att kunna lyckas i sin föräldraroll.   

 

Intervjuerna har med informanternas samtycke spelats in och sedan transkriberats ordagrant. 

Enligt Aspers (2007) sker den huvudsakliga reflektionen över det empiriska materialet då man 

arbetar med transkriberingen. Pauser och hummanden har utelämnats vid transkriberingen 

såvida de inte ansetts vara av betydelse för förståelsen av utsagornas innebörd. Materialet har 
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analyserats genom induktiv tematisk analys. Detta innebär att man identifierar teman och 

underteman som baseras på vad som framkommer i det insamlade empiriska materialet. Det 

transkriberade materialet lästes noggrant igenom upprepade gånger och färgkodades sedan för 

att identifiera nyckelord eller fraser som var återkommande i samtliga intervjuer. Genom 

dessa skapade vi övergripande huvudteman med fördjupande underteman för att säkerställa att 

studiens resultat svarar mot dess syfte och frågeställningar.  

 

5.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att forskningsresultaten är tillförlitliga och kan reproduceras av andra 

forskare vid en annan tidpunkt (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta säkerställs genom att vara 

transparent och utförligt beskriva forskningsprocessen så att andra kan upprepa studien vid ett 

annat tillfälle. Utformandet av studiens intervjuguide har gjorts med stor omsorg för att 

säkerställa att frågorna uppfattas på samma sätt av informanterna, vilket också höjer studiens 

reliabilitet. Validitet handlar om att forskaren verkligen undersöker vad den har för avsikt att 

undersöka (Sohlberg & Sohlberg, 2013). För att uppnå hög grad av validitet är 

intervjufrågorna utformade för att tydligt efterfråga det som svarar mot studiens syfte och 

frågeställningar.  Genom att kontrollfrågor ställdes under intervjuernas gång, så kallade 

”memberchecks”, har informanterna haft möjlighet att bekräfta att deras svar uppfattats 

korrekt samt getts möjlighet till omformulering om så inte var fallet (jmf. Kvale & 

Brinkmann, 2014). Under hela forskningsprocessen har forskningsresultatens trovärdighet, 

rimlighet och tillförlitlighet ifrågasatts och reflekterats kring. En medvetenhet har också 

funnits att forskarna är medproducenter i den data som produceras, trots föresatsen att vara 

neutral och opartisk. 

 

5.5 Generaliserbarhet 

En kvalitativ studie är svår att generalisera till en större population då den beskriver 

individens upplevelse. Dock kan en analytisk generalisering göras vilket i praktiken innebär 

att en överlagd bedömning om resultaten från en studie kan ge en indikation om hur det kan se 

ut i liknande situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna studies resultat kan i viss mån ge 

en bild av hur socialtjänstens insatser motsvarar föräldrar med IF:s behov av stöd även i andra 

kommuner. Detta är dock beroende på likheter och skillnader mellan den kontext som ligger 

bakom resultaten i denna studie och den kontext som resultatet ska överföras till (jmf. Ibid.).  
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5.6 Etik 

Valet att intervjua professionella gjordes då den etiska bedömningen var att klienterna 

befinner sig i en mer utsatt position och det valda ämnet gällande stöd i föräldraskap är av 

känslig karaktär. Med detta i beaktande utformades intervjuguiden med omsorg och respekt 

både för informanterna men också för deras klienter som denna studie handlar om.  

 

Med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som utgångspunkt följdes de fyra 

huvudkraven gällande individskydd; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet (se Vetenskapsrådet, 2002). Inför intervjutillfällena fick samtliga 

intervjupersoner genom ett missivbrev (se Bilaga 4) ta del av studiens syfte och vad som 

kommer att ske med det inspelade materialet. De informerades också om att deltagandet var 

helt frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien. Deras 

anonymitet har värnats under hela arbetets gång och deras identitet skall ej vara möjlig att 

spåras eller urskiljas i den slutliga uppsatsen. Hur resultatet skulle komma att redovisas samt 

vilka som kan ta del av den slutliga uppsatsen klargjordes för intervjupersonerna innan 

intervjuernas början.  
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas studiens resultat indelade i underrubriker som framkommit som 

huvudteman utifrån det empiriska materialet. Dessa teman har genererats genom 

återkommande svar från våra informanter och presenteras i tabellform, se figur 2: 

  

Huvudteman Underteman 

Föräldrarnas behov och befintliga insatser  Styrkor i föräldrarollen 

 Svagheter i föräldrarollen 

 Befintliga insatser 

Nätverkets betydelse  Social isolering 

 Formella och informella nätverk 

Vikten av kunskap och ett gott bemötande för 

fungerande insatser 

 Vikten av kunskap hos de 

professionella 

 Vikten av ett gott bemötande 

 Att bemöta föräldrar utan 

konstaterad IF 

Omhändertagande av barn då insatserna inte 

räcker till 

 Anledningar till omhändertagande 

 Vikten av kunskap hos 

familjehemmet 

Insatser som saknas för att täcka upp föräldrarnas 

behov av stöd 

 Samverkan 

 Långsiktigt stöd 

 Ett samordnat team 

 

Figur 2. Studiens resultat indelat i huvud- och underteman.  

  

Studiens underteman redovisas som kursiverade i löpande text och resultaten analyseras under 

egna rubriker efter varje huvudtema. Analyserna utgår från studiens teoretiska perspektiv och 

ställs i relation till tidigare forskning. Systemteori och social inlärningsteori är de 

övergripande analysverktygen och dessa kommer vara mer eller mindre relevanta för 

resultatets olika teman. Genom systemteorin ses situationen kring individen som en helhet. 
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Det går därmed att utläsa hur olika delar i personens liv påverkar denna helhet. Hur individen 

lär sig beteenden och hur personen kan utveckla sin föräldraförmåga kommer att analyseras 

genom social inlärningsteori.  

 

6.1 Informanternas beteckningar 

Informanterna omnämns med beteckningarna IS1, IS2, S och H. IS står för individstödjare, S 

för socialsekreterare och H för handläggare. Numreringen är till för att skilja informanterna åt. 

Informanterna har fått behålla sin yrkesverksamma koppling då vi anser det relevant för 

resultatet att kunna urskilja svar utifrån respektive informants profession. IS1, IS2 och H är 

yrkesverksamma i den kommun som bedriver tidigare nämnda utvecklingsprojekt. S är 

yrkesverksam i en närliggande kommun. IS1 är utbildad undersköterska med 16 års erfarenhet 

av arbete med personer med IF, varav de senaste tre åren som individstödjare. IS2 har ingen 

formell utbildning men har 25 års erfarenhet av att arbeta med personer med IF bland annat 

inom socialtjänsten och i behandlingsteamet. Båda informanterna får fortlöpande utbildning 

gällande målgruppen via sin arbetsgivare. Informanten S är utbildad socionom och arbetar 

som specialistsocionom med 15 års erfarenhet vid barn- och ungdomsenheten där hen 

framförallt arbetat med ungdomar. H har under 10 års tid arbetat som handläggare för LSS 

och SoL. H har studerat rehabiliteringsvetenskap samt en termin socialrätt utöver det. Både S 

och H berättar att de inte har någon specifik utbildning gällande personer med IF. 

 

6.2 Föräldrarnas behov samt befintliga insatser 

Som styrkor i föräldrarollen beskriver informanterna samstämmigt att det generellt finns 

mycket kärlek i familjer där en eller båda föräldrarna har en IF.  

 

Om vi ska prata om någon slags generell familj är skyddet ofta att det finns en fin 

relation. (...) Det är kärleksfullt och det finns värme. Det är uppenbart att de här 

föräldrarna bryr sig lika mycket om sina ungar som vem som helst, och ungarna 

känner lika inför sina föräldrar som någon annan. (Informant S) 

 

Studiens resultat visar att dessa föräldrar ofta får kämpa mycket mer än föräldrar utan IF och 

att de har en annan press på sig att prestera i sitt föräldraskap. Informanterna berättar att dessa 

föräldrar ofta är väldigt engagerade i sina barn och sitt föräldraskap och att de strävar efter att 

uppfylla de krav som samhället och socialtjänsten ställer. Ofta går föräldraskapet till en början 

bra men allt eftersom barnet blir äldre ställs det högre krav på föräldraskapet.  
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De första åren går ju ganska bra, för att då är dom [föräldrarna] ju liksom äldre än 

sina barn. Men när barnen växer förbi dom [föräldrarna], då är det ju jobbigt. Eller 

om barnen får diagnoser så blir det ju väldigt rörigt för dom [föräldrarna]. 

(Informant IS1) 

 

Enligt informanterna kan föräldrarna ofta tillgodose barnens känslomässiga behov men 

föräldraskapet brister för att de saknar grundläggande kunskap om hur man sköter hushållet 

och den vardagliga strukturen. Föräldrar med IF kan också ha svårt att sätta sig in i barnens 

behov. I samtal med professionella gällande barnens situation kan föräldern istället för att tala 

om barnets behov, tala i termer som “jag vill” och “jag behöver”. En av informanterna 

berättar om en familj där den sjuåriga dottern i familjen tar det huvudsakliga ansvaret för 

matlagning och familjens struktur.  

 

Jag tänker på ett fall som vi har. Där är nog flickan inte utvecklingsstörd men mamma är det 

och pappa har en diagnos. Det är hon som är sju år som roddar i familjen. (...) Det är hon 

som är hjärnan bakom allt. Och är man sju år då får man ta ett vuxenansvar många gånger. 

Det är ju på gott och ont, dom får säkert bli vuxen i förtid. (Informant IS1) 

 

Informanterna säger att generellt kan barn till föräldrar med IF redan i tidig ålder komma att 

få ta ett vuxenansvar vilket innebär att de inte får samma förutsättningar som andra barn. För 

flickan i citatet ovan innebär det att hon inte får samma möjligheter att komma ut och 

socialisera med andra barn då hon “behöver vara hemma och styra upp” (Informant IS1).  

 

Enligt studiens resultat aktualiseras familjer vanligtvis hos socialtjänsten genom att 

föräldrarna själva identifierat sina svagheter i föräldrarollen, eller via orosanmälningar 

gällande barnen. Exempelvis kan det vara skolan som uppmärksammar problem. 

 

Det som kommer till oss som oro från början rör just struktur, att man inte får till det 

med barnets hygien eller att barnet kommer till skolan och inte har kläder som är 

anpassade efter väder. Barnet kanske kommer till skolan och har inte fått i sig frukost, 

eller har inte fått sin medicin. (Informant S) 
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Informanterna berättar att kost och matrutiner är något som kan vara ett problem, vissa barn 

kan exempelvis kan få en chipspåse till middag istället för lagad mat. Skolan kan 

uppmärksamma brister i kosten genom att barn systematiskt äter onormalt mycket mat på 

skolan. Brister i hygien kan innebära att barnen har löss som inte behandlas på rätt sätt, eller 

att föräldrarna inte förstår att hela familjen behöver behandling, vilket gör att lössen hela tiden 

återkommer.  

 

Även fattigdom är ett stort problem för föräldrar med IF, vilket går ut över barnen. 

Informanterna menar att bristfälliga ekonomiska resurser begränsar familjens möjligheter att 

delta i olika fritidsaktiviteter eller på olika sätt stimulera barnen. I och med dessa ekonomiska 

svårigheter kan föräldrarna få stora problem med att uppfylla kraven för barnens behov i 

enlighet med BBIC. Informant IS2 menar att dessa föräldrar är i behov av en anpassad BBIC-

triangel där ett anpassat stöd finns med som kompenserande faktor för de eventuella brister 

som föräldrarnas funktionsnedsättning innebär. 

 

Informanterna berättar att tillgången till befintliga insatser är beroende av att individen själv 

gör en ansökan, eller att insatser beviljas till följd av en utredning hos socialtjänsten. 

Resultatet visar att föräldrarnas främsta behov för att uppnå tillräckligt god föräldraförmåga är 

stöd i vardagen. De insatser som kan beviljas föräldrar med IF är främst individstöd som 

innebär hjälp och stöd med vardagliga hushållssysslor.  

 

Vi kan hjälpa till att hålla ordning i hemmet, med handling, att städa i hemmet och ser 

till att gammal mat kastas ur kylskåpet. Vi hjälper till med att tvätta och att barnen får 

rena kläder. Det är dom insatserna vi har idag. Städ och struktur. (Informant IS1) 

 

Tillsammans med föräldrarna kan individstödjarna planera matlistor och göra storkok för att 

sedan frysa in matlådor som familjen kan ta fram på bestämda dagar. Struktur kan innebära att 

individstödjarna tillsammans med föräldrarna skapar en konsekvent läggningsprocedur för 

barnen eller visar föräldrarna hur man kan sortera kläder och ytterkläder för att det ska vara 

enkelt att klä barnen på morgonen. Informant IS1 poängterar att insatserna alltid utförs 

tillsammans med klienterna och inte åt dem. 

 

De insatser individstödjarna utför är riktade till föräldrarna med direkt instruktion att de inte 

ska vända sig till barnen. 
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Barnen bara suktar efter bekräftelse och uppmärksamhet. (...) Dom [individstödjarna] 

ska inte ge några insatser till barnen. Det blir ju konstigt för dom [individstödjarna] 

när de ser ett sånt uppenbart behov [hos barnen]. (Informant H) 

 

Insatser riktade till barnen beviljas istället genom Socialtjänstens barn- och ungdomsenhet 

vilket innebär att det kommer ytterligare ett team till familjen. Att insatserna kommer från 

olika enheter menar informanterna kan bli rörigt för föräldrarna. Ett exempel på en insats som 

barn- och ungdomsenheten kan bevilja är korttidsvistelse utanför det egna hemmet, vilket 

innebär att barnet bor på ett stödboende några dygn i månaden. Denna insats kan fungera som 

en avlastning för familjen och de anhöriga samt en möjlighet till miljöombyte för barnet. 

 

“Följe” till olika möten är en annan insats som kan beviljas. Både informanterna IS1 och IS2 

är eniga om att insatsen “följe” är av stor betydelse för föräldrar med IF och IS1 menar att det 

är en av de absolut viktigaste insatserna. Detta innebär att individstödjarna följer klienten till 

avtalade möten med till exempel skolan eller socialtjänsten. Deras roll är att förenkla och 

förtydliga information som klienten inte förstår, de kan även föra minnesanteckningar och 

efteråt sammanfatta tillsammans med klienten vad som sagts på mötet.  

 

Analys av föräldrarnas behov och befintliga insatser  

Samtliga informanter intar ett salutogent förhållningssätt till föräldrar med IF och utgår från 

de möjligheter som finns i deras föräldraskap snarare än de brister som finns. Enligt 

informanterna klarar många av föräldrarna att tillgodose sina barns känslomässiga behov 

vilket innebär att förutsättningar finns för ett gott föräldraskap. Brister i föräldraskapet kan 

istället härledas till att föräldrarna saknar grundläggande kunskap om hur man sköter 

hushållet och även att de behöver hjälp med den vardagliga strukturen (jmf. Broberg et al., 

2015; Fernqvist, 2007; Killén, 1999). Socialtjänstens insatser är utformade för att kompensera 

dessa brister (jmf. Socialstyrelsen, 2007). Detta kan också förklaras genom systemteorin, då 

det blir upp till samhällssystem att genom insatser uppväga de brister som finns på 

individnivå. Dock finns det brister som kan vara svårare att kompensera, som vissa föräldrars 

oförmåga att tänka abstrakt och se till någon annans känslor och behov. När föräldrarna utgår 

från sig själva på det viset så riskerar de att förlora fokus på barnens bästa. Resultatet 

överensstämmer med Killén (1999) och Hallberg (2018) som menar att föräldrafunktioner 

som av- och påklädning är något som kan läras ut och att det är de mindre iögonfallande 
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behoven som föräldrarna inte klarar av att uppfylla samt att de har svårt att åldersanpassa 

omsorgen.  

Att individstödjarna utför insatserna tillsammans med klienterna är utifrån social 

inlärningsteori ett bra sätt för föräldrarna att lära sig ett visst beteende. Genom att gemensamt 

utforma rutiner och sedan observera och imitera hur individstödjarna utför vissa sysslor och 

procedurer kan föräldrarna använda individstödjarna som modeller att imitera. Insatserna ger 

också föräldrarna tillfällen att repetera dessa beteenden som därmed kan komma att bli 

implementerade. Genom individstödjarnas och övriga omgivningens positiva eller negativa 

responser får de också möjlighet att lära sig vilka beteenden som är mest fördelaktiga. För att 

inlärning ska kunna ske, krävs förmåga till uppmärksamhet och minne. Detta är något som 

innebär problem för personer med IF då det finns brister i deras kognitiva och adaptiva 

förmågor.  

  

6.3 Nätverkets betydelse  

Informanterna beskriver att i familjer där en eller båda föräldrarna har en IF är olika former av 

social isolering vanligt förekommande. Det kan exempelvis bero på konflikter inom familjen, 

eller att föräldrarna ofta står utanför arbetsmarknaden. Det är också vanligt att dessa föräldrar 

inte har någon barnomsorg för de mindre barnen och att de inte deltar i några fritidsaktiviteter. 

Ett nätverk med den utökade familjen kan verka kompenserande: 

  

När det är ett starkt nätverk där det finns en mormor, morfar eller farmor som kliver in 

och hjälper till så ökar ju förutsättningarna. Eller om det finns ett nätverk som kan 

uppmärksamma omgivningen att det här [föräldraskapet] funkar inte. (...) När familjer 

är isolerade så är det ju inte alltför många som kan larma. (Informant S) 

  

Informanterna berättar att det är vanligt att föräldrar med IF har ett tunt socialt nätverk. 

Socialtjänsten vill främst att det egna nätverket ska gå in och kompensera för brister i barnens 

närmiljö, men detta kan också orsaka slitningar inom det egna nätverket där relationerna 

redan kan vara ansträngda.   

 

Det är avbrutna relationer i nätverket. Det är inte ovanligt att de här föräldrarna har 

hamnat i konflikt med sina egna föräldrar, eller att de inte har någon kontakt med sina 

syskon. Jag tycker att man ser ett sånt mönster. (...) Ofta kan det bli intriger och 
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konstigheter [i relationerna], så får man ingen hjälp att reda ut det där och det blir 

avbrott och separationer och så. (Informant S)  

  

Föräldragrupper för föräldrar med IF har gett mycket positiva effekter, berättar en av 

informanterna. Då skapas ett forum, eller ett informellt nätverk för föräldrar med IF där de får 

möjlighet att knyta sociala kontakter och få en gemenskap med föräldrar i samma situation, 

vilket de kan ha svårt att få i en annan föräldragrupp. 

  

De [föräldrarna] blir mindre arga. Mindre frustrerade. De lär sig att prata. Lär sig att 

uttrycka känslor och får en gemenskap sinsemellan. Att få dela på det här sättet är 

jätteviktigt tror jag. När dom sitter i en gängse föräldragrupp, då är dom ju ofta 

utanför. Dom känner att dom andra är verbalare (...) det är mycket ord som dom inte 

förstår. (Informant IS2) 

  

Informanten berättar också att föräldragrupp inte är en insats som ges utan detta är ett initiativ 

som individstödjarna själva har tagit i sitt arbete. Ett inslag i föräldragruppen har handlat om 

information om socialtjänstens arbete, till exempel hur en handläggare arbetar, vilket har 

presenterats på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Informanten menar att mycket ilska och 

frustration har minskat hos deltagarna i föräldragruppen tack vare gemenskapen och utbytet 

av erfarenheter sinsemellan. 

 

I de fall där anhöriga och vänner inte kan täcka upp de behov av stöd som föräldrar med IF 

har så behöver det formella nätverket träda in, i form av socialtjänsten eller individstödjarna. 

Skolan är ytterligare ett formellt nätverk som kan fungera som en skyddande faktor för barnen 

genom att skolpersonal kan uppmärksamma problematik. Informanterna berättar dock att 

föräldrar vid upprepade tillfällen kan hamna i konflikt med skolan för att de inte har förmågan 

att sätta sina egna behov och känslor åt sidan till förmån för barnen. Det förekommer också 

föräldrar som distanserar sig från skolan trots lärares försök att få kontakt då barnet börjar 

halka efter i skolgången.  

  

Analys av nätverkets betydelse  

Studiens resultat visar att det formella och informella nätverket är en förutsättning för att 

föräldrar med IF ska uppnå ett gott nog föräldraskap då dessa fungerar som kompenserande 

faktorer för eventuella brister. Social inlärningsteori kan förklara hur föräldrarnas egna 
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uppväxtförhållanden ligger till grund för hur de interagerar med andra personer i sin närhet 

(jmf. Lindberg et al., 2016; Kollberg, 1989). Genom att ha observerat sina egna 

vårdnadshavare har de fått en modell för hur de ska följa vissa mönster i rollen som förälder 

och lärt sig vilka beteenden som gett positiva respektive negativa konsekvenser. 

Modellinlärning går även att applicera på övriga sociala samspel. Möjligheten för barnen att 

interagera med andra barn och vuxna är viktigt för barnens socialisering. Genom interaktion 

med andra lär man sig olika beteenden och sociala koder men i och med den sociala isolering 

som ofta omfattar dessa familjer får både föräldrarna och barnen sämre förutsättningar till 

detta. Förskola, skola och fritidsaktiviteter är viktigt i alla barns utveckling. Brister kontakten 

och kommunikationen mellan föräldrar och skola finns risken att barnet inte får det stöd som 

behövs för att fullgöra sin skolgång. Barnet får då heller inte samma förutsättningar som andra 

barn, gällande både utbildning och erfarenhet av socialt samspel. Får barnen och föräldrarna 

goda erfarenheter av interaktion med andra så ger det självförtroende att våga söka nya 

sociala kontakter. Därför är det av vikt att socialtjänstens insatser också utformas med syfte 

att öka hela familjens sociala nätverk. Föräldragruppen för föräldrar med IF är ett möjligt 

forum för detta, men är ett lokalt initiativ och inte en insats som finns tillgänglig i alla 

kommuner.  

 

Utifrån systemteorin betraktas individen som en del av ett eller flera system som utgör en 

helhet. Enbart individuella insatser ger inte föräldrar med IF ökade förutsättningar eller leder 

till lyckade resultat. I systemets helhet är också det informella familjesystemet och det 

formella samhällssystemet viktigt. För föräldrar med IF kan det sociala nätverket på olika sätt 

ha begränsats och urholkats. En del av förklaringen till detta kan vara funktionsnedsättningen 

i sig då den kan innebära svårigheter i interaktion med andra. För föräldrarnas del innebär ett 

utökat nätverk inte bara avlastning eller socialt umgänge utan även ett socialt skyddsnät som 

kan hjälpa till och stötta familjen när det behövs. Relationerna kan dock försämras om det 

informella nätverket får ta ett alltför stort ansvar då föräldrarnas föräldraförmåga brister, 

vilket också bekräftas av Hindberg (2003), Lindberg et al. (2016) och Kollberg (1989).  

  

6.4 Vikten av kunskap och gott bemötande för fungerande insatser 

Studiens resultat visar på vikten av kunskap hos de professionella. Informanterna menar att 

har man som professionell god kunskap om olika diagnoser, ett gott bemötande och ett 

anpassat förhållningssätt så finns där också en god omsorg om klienterna. Kunskap genererar 

en förståelse hos den professionelle och därmed kan förhållningssätt och arbetsmetoder 
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anpassas på ett adekvat sätt. Informanterna menar dock att kunskapen om diagnoser hos de 

professionella ofta är bristfällig. Resultatet visar att i nuläget saknas konkreta arbetssätt och 

rutiner vid socialtjänsten, vilket gör att bemötandet kan variera vid olika kontakter. Informant 

IS2 menar att om de professionella har kunskap om vad funktionsnedsättningen innebär vet de 

också hur de ska kunna tolka vissa uttalanden från klienterna, som exemplet nedan: 

  

Hur bemöter man en mamma som inte svarar i telefon och säger ’nej, men mitt finger 

ville inte gå över telefonen och öppna den när du ringer.’ Blir man arg då? Eller 

förstår man att det är hennes sätt att säga ‘jag är rädd’? (Informant IS2) 

 

Informanterna poängterar vikten av ett gott bemötande och att kommunikationen med 

föräldrar med IF bör vara lättförståelig och att information förklaras med få ord. Både 

tydlighet och ärlighet är viktigt. Det är bättre att tydliggöra konkreta fakta “istället för att 

tassa runt på tå” som informant IS1 uttrycker det. För en förälder med IF skulle det innebära 

till exempel att ett lättförståeligt språk används både i möten och vid skriftliga utskick så att 

klienten förstår meningen och målet med möten och besök. Informant S berättar att i de fall de 

har svårt att komma i kontakt med föräldrar så kan brev och okända telefonnummer verka 

avskräckande medan ett sms kan vara lättare att läsa och ta till sig: 

  

Man kan nå dem ganska enkelt med ett sms. ’Jag kommer att ringa dig om tio minuter. 

Jag heter [namn], jag jobbar på [arbetsplats]. Och jag vill prata med dig om [namn].’ 

Att man kanske bara har sms-kontakt i början. ’Funkar det för dig om vi ses nästa 

vecka?’ Att det kan bli lite ofarligt. (Informant S) 

  

Informanterna menar att kallelsen till och med kan te sig hotfull om den upplevs som alltför 

formell, vilket gör att föräldrarna väljer att ignorera den för att på så sätt fly undan det som 

känns svårt. 

 

Informanterna berättar att vissa familjer återkommer hos socialtjänsten vid upprepade 

tillfällen. I många fall finns ingen uttalad diagnos utan endast en misstanke från de 

professionella om att det kan finnas en IF hos föräldrarna. Att på ett adekvat sätt bemöta 

föräldrar utan konstaterad IF är viktigt för att föräldrarna ska förstå motiveringen till varför 

socialtjänsten anser att insatser är nödvändiga. Avsaknaden av en diagnos kan försvåra ett 

samarbete mellan föräldrarna och socialtjänsten gällande insatser, i synnerhet om föräldrarna 
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själva saknar insikt om eventuella nedsättningar. Detta är ett område som enligt informanterna 

är svårt att närma sig, och det är inte helt lätt att uttrycka sin misstanke till föräldrarna.  

 

Man har förstått när man har träffat dem [föräldrarna], att här är det någonting mer 

[en diagnos]. Då tar man upp det på ett hembesök och frågar på ett fint sätt om de har 

utretts för någonting. Jag kommer ihåg en som tog väldigt illa vid sig. Jag försökte 

förklara att om det skulle vara så [att de har en diagnos], så är det ju fördelaktigt för 

vilket beslut man får [gällande insatser], men nej, nej. (Informant H) 

 

Informanten menar att om det finns en diagnos och en personkretstillhörighet så öppnas 

dörren till mer hjälp och stöd genom LSS vilket kan gagna både föräldrarna och deras barn. 

 

Analys av vikten av kunskap och gott bemötande för fungerande insatser  

Resultaten visar att ett gott bemötande och god kunskap hos de professionella är av vikt för att 

få till ett gynnsamt samarbete med föräldrarna (jmf. Kollberg, 1989; Lindberg et al., 2016; 

Meppelder et al., 2014; Starke, 2005; Wickström et al., 2017). Samtidigt visar resultaten att 

professionella inte alltid har kunskap om funktionsnedsättningen, vilket kan påverka 

utredningarna negativt. Till exempel kan svårigheter i kontakten mellan föräldrar och 

socialtjänst tolkas som en ovilja hos föräldrarna att samarbeta, medan det egentligen beror på 

sociala svårigheter som omfattas av funktionsnedsättningen (jmf. Fernqvist, 2007). En 

förståelse för detta, samt hur de professionella bemöter klienterna, är därför viktigt. De 

professionella behöver kunskap om hur de kan tydliggöra saker på bästa sätt, samt utveckla en 

pedagogik att använda sig av i kontakten med klienten. Denna typ av bemötande kan främja 

klientens motivation och enligt social inlärningsteori är motivation en förutsättning för att 

inlärning ska kunna ske. Erfarenheter av negativt bemötande kan leda till att personer med IF 

väljer att distansera sig från socialtjänsten genom att tacka nej till insatser, vägra att samarbeta 

eller neka insyn i familjen vid utredningar. Den professionelle blir enligt systemteorin en del 

av det system som hen behandlar. Insatser som utformas i gemensam dialog med klienten och 

dennes nätverk kan leda till mer effektiva insatser än om den professionelle skulle leverera 

färdiga lösningar. I och med att IF innebär svårigheter med kognitiva och adaptiva förmågor 

är det av vikt att professionella har god kunskap om detta för att på så vis kunna anpassa 

arbetsmetoder och bemötande efter funktionsnedsättningen (jmf Starke, 2005). Bristande 

kunskap och utebliven anpassning kan leda till diskriminering av denna klientgrupp då de inte 

kan tillgodogöra sig information på ett fullvärdigt sätt. Det kan också innebära bristfälliga 
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utredningar om funktionsnedsättningen inte tas i beaktande, och att avgörande beslut tas på 

felaktiga grunder (jmf. Alexius och Hollander, 2014; McConnel & Llewellyn, 2000).   

 

6.5 Omhändertagande av barn då insatserna inte räcker till 

Studiens resultat visar att det är vanligt att föräldrar med IF känner ett överhängande hot från 

socialtjänsten att deras barn kommer att bli omhändertagna. Detta medför en rädsla för att 

överhuvudtaget ha någon kontakt med socialtjänsten. 

  

De [föräldrarna] är rädda att barnen ska bli omhändertagna. Så det handlar 

jättemycket om att försöka trygga dem i att omhänderta barn är en väldigt liten del av 

socialtjänstens arbete. Det viktiga för oss är att få till ett samarbete med dem 

[föräldrarna]. MEN också vara tydliga med att det är vårt uppdrag att se till att barnet 

har det han eller hon behöver. (Informant S) 

  

Rädslan för socialtjänsten är något som informanterna beskriver som ett problem, men de 

menar att det också kan fungera som en motivator för dessa föräldrar att fullfölja de insatser 

som beviljats dem. Informanterna IS1 och IS2 talar om anledningar till omhändertaganden 

och de ställer sig frågande till vissa beslut om omhändertaganden som de bevittnat. I vissa fall 

har föräldrarna under lång tid ansträngt sig för att uppfylla de krav som ålagts dem, och ändå 

har socialtjänsten bedömt att barnen ska omhändertas. Dessa informanter uttrycker att 

omhändertaganden ibland sker förhastat och att detta skulle kunna undvikas om föräldrarna 

fick ett mer långsiktigt stöd. Informanterna IS1 och IS2 har även upplevt det motsatta, att 

föräldrarnas egen oro inte tas på allvar. Informant IS1 berättar om ett fall där mamman själv 

larmade att hon inte längre klarade sin föräldraroll och därför ansökte om placering för sitt 

barn i familjehem. Informanten menar att socialtjänsten inte tog ansökan på allvar utan 

uttryckligen berättade för föräldern att de hade viktigare ärenden som skulle prioriteras. 

Informant S berättar om de omständigheter som leder fram till att socialtjänsten väljer att 

omhänderta ett barn: 

  

Det är när man inte når fram och inte får till något samarbete med föräldrarna. (...) 

Där föräldrarnas avvisande beteende och det här sättet att isolera sig med barnen leder 

till sån stor oro att vi måste göra något. Alltså kontaktförsöken misslyckas. Ibland har 

man ju jobbat rätt intensivt, kanske under många år, med utredning på utredning som 
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alla utmynnar i samma sak, att det här går inte att klarlägga för vi får inte 

insyn. (Informant S) 

  

Informant S berättar om vikten av att ha uttömt alla möjligheter innan ett omhändertagande 

sker:  

Det är ändå ett visst antal familjer där man får konstatera att det inte kommer att 

lyckas, oavsett hur mycket vi försöker. Och dom barnen behöver placeras. Där har 

föräldrarna så stora svårigheter att det spelar ingen roll hur mycket vi fyller på med 

öppenvårdsinsatser så räcker det inte till [för att kompensera]. (Informant S)  

 

Informanterna talar också om vikten av att ha samtycke av föräldrarna eller åtminstone 

föräldrarnas förståelse till varför ett omhändertagande måste ske. Genom ett samarbete med 

föräldern och de professionella så kan beslutet om placering växa fram. Då får föräldern en 

möjlighet att själv komma till insikt att de inte klarar av att tillgodose barnens behov. 

Informanterna menar att detta vållar minst skada hos både föräldrar och barn och att det har 

ett positivt utfall för föräldrarnas fortsatta relation till barnen.  

 

Informanterna framhåller vikten av adekvat kunskap i familjehem där barn till föräldrar med 

IF blir placerade. Ofta har barnet en biologiskt ärftlig nedsättning vilket ställer högre krav på 

familjehemmet. Det krävs en större förståelse för situationer som kan inträffa med ett barn 

som har eller som man kan misstänka har en diagnos. 

  

Min erfarenhet är att familjehemmen inte förstår sig på diagnosen och blir arga. ’Nu 

gjorde den [föräldern] sådär igen’ och så kan det bero på diagnosen. Det är ju inte 

bra. Det är inte bra för familjehemmet och det är inte bra för föräldern och det är 

definitivt inte bra för barnet. För de [barnen] bor någonstans där de är arga på 

mamma och pappa. (Informant IS2) 

  

Informant IS1 tar också upp de svårigheter föräldrarna kan ha att anpassa sig till 

familjehemmens ofta föränderliga schema vid umgänge. Informanten menar att 

familjehemmen godtyckligt kan byta dag efter vad som passar dem och deras planer. De har 

inte förståelse för att detta innebär stora svårigheter för en förälder med IF som har behov av 

struktur och att strukturen efterföljs. 
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Analys av omhändertagande av barn då insatserna inte räcker till  

Utifrån samtliga informanters utsagor går det att tolka omhändertaganden som något som sker 

till följd av att insatserna inte varit verksamma, eller att det inte finns insatser som kan 

kompensera för de brister som finns hos föräldrarna. Informanternas svar skiljer sig dock åt i 

frågan om när omhändertagandet ska ske. De informanter som jobbar med individstöd 

uttrycker att omhändertaganden ibland sker förhastat och utan att alla möjligheter uttömts 

(jmf. Starke, 2005). Informant S som jobbar vid socialtjänsten uttrycker motsatsen och menar 

att alla möjligheter ska vara uttömda innan ett omhändertagande sker. Motsättningarna kan 

bero på att individstödjarna utgår från ett föräldraperspektiv och ser till de konsekvenser ett 

omhändertagande skulle innebära för föräldrarna. Socialsekreteraren bedriver sina utredningar 

utifrån BBIC och utgår därmed från barnperspektivet och menar att omhändertagande bör ske 

om det är nödvändigt för barnets bästa (jmf. Olson & Springer, 2006). Bristande insyn mellan 

de olika verksamheterna och bristande förståelse för varandras arbetsuppgifter kan ligga till 

grund för denna divergens. Informanterna är dock eniga i att omhändertagande bör ske med 

föräldrarnas samtycke. Hindberg (2003) och Meppelder et al. (2014) styrker informanternas 

beskrivningar och menar också att detta ger större möjlighet för samarbete mellan föräldrarna, 

familjehemmet och socialtjänsten. En god allians främjar relationerna och uppmuntrar 

föräldrarnas kontakt med socialtjänsten (jmf. Wickström et al., 2017).  

 

Samverkan mellan föräldrarna, familjehemmet och socialtjänsten är också viktigt utifrån 

systemteorin då dessa utgör olika delsystem i barnets livsvärld. Genom samverkan får dessa 

system en gemensam samsyn kring barnet och hela familjen. Barnet behöver heller inte känna 

en lojalitetskonflikt mellan föräldrarna och familjehemmet, vilket kan främja barnets psykiska 

hälsa och relationen med sina anknytningspersoner.  

 

6.6 Insatser som saknas för att täcka upp föräldrarnas behov av stöd 

Resultatet visar att samverkan mellan olika verksamheter inom socialtjänsten är bristfällig och 

att det finns brister i kommunikationen dem sinsemellan. Informanterna berättar att det idag 

inte finns någon rutin för samordning mellan familjemedlemmarnas olika insatser, vilket de 

menar skulle vara önskvärt för familjens bästa. 

  

Nu sitter vi ju handläggare på LSS och har jättemånga barnärenden, och så sitter det 

handläggare på barn- och ungdomsenheten som naturligtvis har barnärenden. (...) Att 

endera samverka mycket, mycket mer, eller slå ihop [verksamheterna] tycker jag. För 



 

 

40 

 

då ser man verkligen barnets bästa. Skit i om det är LSS eller SoL. (...) Vad behöver 

den här familjen eller det här barnet för insatser? Det måste ju vara där fokus är. Vilka 

är vi till för? Det är ganska enkelt tycker jag. (Informant H) 

  

Studiens resultat visar att de befintliga insatserna är alltför kortsiktiga och handlar om hur 

klienterna ska hantera vardagliga krav från dag till dag. Samtliga informanter beskriver hur ett 

långsiktigt stöd till föräldrar med IF, som också kan förändras efter situation, är det som 

klienterna främst är i behov av. 

  

Man kan inte göra någon förändring. Det går ju inte att behandla bort en diagnos, det 

är därför som vi pratar om långsiktigt stöd. För att de ska klara sitt föräldraskap. 

(Informant IS2) 

 

Det långsiktiga stödet skulle innebära att insatserna anpassas för att motsvara de behov barnen 

har i olika åldrar. Insatserna kan förändras i takt med att barnet växer upp vilket innebär att 

barnens behov hela tiden tillgodoses. Därmed behöver inte situationen bli alarmerande innan 

familjen kan få hjälp och stöd.  

  

De [familjen] har insatser i kanske sex månader och det stressar ju den här familjen. 

Har man en utvecklingsstörning så har man det resten av livet, så det borde vara 

livslånga insatser (...) Dom [familjerna] kommer ju tillbaka [till socialtjänsten] sen när 

det är någon annan som lämnar in en anmälan, och då tänker man ‘har vi inte bara 

kunnat göra rätt från början’? (Informant H) 

  

Enligt studiens resultat kan ett långsiktigt stöd som riktar sig till hela familjen innebära att 

föräldrarna, genom att få hjälp i ett tidigt stadium, ges andra möjligheter att nå upp till en 

tillräckligt bra föräldraförmåga. Detta skulle i längden innebära färre omhändertagna barn. 

  

Saker och ting skulle uppmärksammas tidigare när man [som professionell] börjar 

larma på dom små sakerna. Jag tror att det skulle vara förebyggande. Många barn 

skulle inte bli placerade om de [föräldrarna] fick rätt stöd och hjälp hemma. Då sparar 

vi samhället en massa pengar. (Informant IS2) 

  

En viktig del i det långsiktiga stödet till föräldrar med IF, menar samtliga informanter, skulle 

kunna vara ett samordnat team som arbetar med fokus på hela familjen. Teamet skulle bestå 
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av professionella från socialtjänstens enheter gällande utredning, behandling, handläggning 

och individstöd. Det samordnade teamets centrala uppgift skulle vara att arbeta som 

familjestöd med långsiktiga insatser som skulle innefatta och involvera både föräldrarna och 

barnen.  

Jag tycker det är viktigt för de här familjerna, dels för föräldrarna men absolut för 

barnen, att det kommer ETT team. Ett team som både är till för barnen och för 

föräldrarna. Det blir ju för jobbigt för dom [föräldrarna]. Det har jag sett flera gånger, 

de säger ifrån sig hjälpen för att det blir för rörigt. Och vilka drabbas då? Jo alla, men 

speciellt barnen tänker jag på. (Informant H) 

  

Informanterna betonar vikten av att personalen i det samordnade teamet både har god kunskap 

och ett genuint intresse gällande personer med IF. En låg omsättning av personal skulle 

innebära trygghet och kontinuitet för föräldrarna genom att familjens insatser utförs av 

professionella som är bekanta med och insatta i familjens situation. 

  

Analys av insatser som saknas för att täcka upp föräldrarnas behov av stöd  

Enligt informanterna skulle det samordnade teamet ha samsyn på hela familjen. Antalet 

inblandade enheter skulle från socialtjänsten kunna reduceras till enbart en, jämfört med idag 

då familjen kan vara aktualiserad på flera enheter samtidigt. Därmed skulle risken att 

föräldrarna väljer att avbryta insatserna minska (jmf. Hindberg, 2003; Starke, 2005). Idén om 

det samordnade teamet grundas i en salutogen syn på föräldrar med IF med ett antagande att 

dessa föräldrar med anpassat stöd kan nå ett tillräckligt gott föräldraskap.  

 

I samtliga intervjuer framkommer att de befintliga insatserna enbart är riktade till den enskilde 

individen trots att det är hela familjen som utgör en del av det större systemet. Att förstå 

familjen ur ett helhetsperspektiv är kärnan i systemteorin då sociala system måste förstås och 

hanteras i sin helhet. Varje del i systemet behöver beaktas, och genom att skapa förändring i 

delarna kan systemet som helhet komma att förändras. Det samordnade teamet som en 

anpassad insats utifrån samhällsnivå har som syfte att stärka föräldrarna i sin föräldraroll, så 

att de i sin tur kan ge barnet adekvat omsorg. Att stödet är anpassat till funktionsnedsättningen 

är en förutsättning för att insatsen ska fungera på ett bra sätt. Därmed ökar också 

sannolikheten att föräldrarna tar emot den hjälp som erbjuds. Med en fungerande samverkan 

mellan flera verksamheter skulle stödet till föräldrar med IF kunna bli så omfattande som 

möjligt då verksamheterna skulle förstå sin del i systemets helhet (jmf. Olson & Springer, 
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2006). Det samordnade teamets arbete i familjernas hemmiljö skulle innebära att de 

professionella och deras beteendemönster utgör inlärningsmodeller för både föräldrarna och 

barnen att studera. Dessa beteenden kan familjemedlemmarna sedan imitera och reproducera 

och på så vis införliva i sin vardag, vare sig det gäller vardagliga sysslor eller sociala 

samspel.  Studiens resultat visar att ett långsiktigt stöd är en förutsättning för att insatserna ska 

vara verksamma. I och med att begåvningsutvecklingen hos personer med IF är långsammare, 

behöver stödet också fortgå under lång tid för att inlärning ska kunna ske.  
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7. Diskussion 

I detta avslutande kapitel sammanfattas inledningsvis studiens viktigaste resultat. Resultaten 

diskuteras och jämförs sedan med resultaten av tidigare forskning. Därefter diskuteras de 

teorier som använts för att analysera resultatet, samt de forskningsmetoder som använts. 

Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Sammanfattning av studiens resultat 

Syftet med studien var att undersöka hur behovet av stöd till föräldrar med IF korresponderar 

med socialtjänstens insatser. Studiens resultat visar att det främsta behovet är stöd och 

struktur i vardagen. Stödet kan antingen komma från föräldrarnas egna sociala nätverk eller 

genom socialtjänstens insatser. Resultaten visar att de befintliga insatserna fyller sitt ändamål 

men är utformade som alltför kortsiktiga för att passa dessa föräldrar. Insatserna är i behov av 

utveckling. Även samverkan och kunskap är utvecklingsområden som behöver förbättras. 

Ingen av verksamheterna har en speciell arbetsordning eller tillvägagångssätt för denna 

klientgrupp. Informanterna är samstämmiga i att man i kontakten med dessa klienter behöver 

anpassa sitt språk och de lägger alla vikt vid att man behöver vara så tydlig och konkret som 

möjligt. Enligt resultaten behöver de professionella anpassa sina arbetssätt och metoder på ett 

pedagogiskt sätt, vilket skulle kunna ske genom ett specialutbildat, samordnat team. Stödet 

behöver vara långsiktigt och rikta sig till hela familjen och de professionella behöver ha 

adekvat kunskap om funktionsnedsättningar för att kunna ge ett gott bemötande, vilket även 

tidigare forskning visar på. Informanterna beskriver att de har svårt att förstå hur det kommer 

sig att insatserna inte uppdaterats i enlighet med aktuell forskning. Informanterna har 

dessutom en tydlig vision om hur arbetet med klientgruppen skulle kunna utformas på bästa 

sätt men ingen av dem kan svara på varför det inte görs idag. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultaten har tolkats på ett salutogent och lösningsfokuserat vis. Informanternas svar utgår 

till största del från föräldra- och samhällsperspektivet. Även i tidigare forskning som 

litteratursökningarna resulterade i, återfinns främst artiklar ur föräldra- och 

samhällsperspektivet vilket leder till en uppfattning att forskning främst inriktas mot 

föräldrarnas rätt till föräldraskap och hur det är samhällets ansvar att kompensera för de 

brister som finns. Sällan berörs på vilket sätt det kan gå ut över barnets rätt till trygghet, 

utveckling och god omsorg när föräldrarna inte kan uppfylla de krav föräldrarollen ställer. 
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Skulle analysen istället gjorts enbart utifrån barnperspektivet, som ofta ser till risker och 

missförhållanden, skulle resultatet troligtvis se annorlunda ut. Ett exempel på detta är hur den 

tidigare forskningen, samt informanternas svar gällande omhändertaganden, har fokus på hur 

omhändertaganden kan undvikas genom att föräldrarna under lång tid ska ha flera insatser 

som stöd i sin föräldraroll. Forskning ur barnperspektivet visar istället på vikten av tidig 

placering av barnet för att främja anknytningsprocessen till familjehemsföräldrarna. 

Resultaten indikerar att fokus ligger i att hitta lösningar till föräldrarna trots att det är barnens 

rätt som är lagstadgad. Samtidigt är familjen en enhet och föräldrarna behöver stöttning i sin 

föräldraroll för att barnens behov ska bli tillgodosedda. En möjlig lösning på problemet skulle 

vara det samordnade teamet som informanterna talar om. Teamet skulle rikta sitt stöd till hela 

familjen och inte bara till föräldrarna. Genom detta arbetssätt skulle också sekretessen kunna 

lyftas kring enskilda familjemedlemmars situation och de professionella kan få en samsyn på 

hela familjen. Viktigt är dock för de professionella att inte beakta föräldrar med IF som en 

enhetlig grupp. Förekomsten av problem varierar, samma risker förekommer inte i alla 

familjer och även barnens situationer är unika. Därför bör hjälp och stöd, enligt studiens 

resultat, vara flexibelt och anpassat efter varje enskild familj.  

 

En möjlig förklaring till varför en förändring av nuvarande organisation och insatsernas 

utformning ännu inte skett, kan förklaras med de spänningar som kan uppstå mellan 

idévärlden och den praktiska världen som tidigare nämnts. Med detta menas att nya arbetssätt 

kan möta motstånd då det indirekt kritiserar nuvarande arbetssätt.  

  

Ökad kunskap om funktionsnedsättningen behövs hos alla som inom socialtjänsten arbetar 

med klientgruppen. Detta i kombination med ett specialutbildat team skulle även kunna spara 

resurser på så vis att vissa insatser skulle kunna rationaliseras bort. Idag finns insatsen följe 

som innebär att individstödjarna följer klienten till möten vid bland annat socialtjänsten för att 

säkerställa att det vid mötet används ett förenklat språk och att klienten kan ta till sig det som 

sagts. Önskvärt vore att relevant kunskap hos, samt ett gott bemötande från samtliga 

professionella gjorde följet överflödigt vid dessa möten. Med det sagt så kan följe fortfarande 

vara betydelsefullt för klienten i möten med andra instanser som skola, sjukvård eller 

arbetsförmedling. 
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7.3 Studiens resultat i relation till tidigare forskning 

Studiens resultat är jämförlig med tidigare forskning inom området. Hur insatserna utformas 

påverkar förutsättningarna för föräldrar med IF, och utformningen influeras av den politiska 

attityd som riktas mot gruppen och av normativa föreställningar om hur ett hushåll ska skötas 

och hur ett gott-nog föräldraskap ska se ut. Kunskap hos de professionella ger rättvisa 

bedömningar vid utredningar, enligt både informanterna och den tidigare forskningen. Även 

gott bemötande är något som poängteras, då detta ger förutsättningar för ett gott samarbete 

med föräldrarna. Informanternas syn på omhändertaganden skiljer sig åt, och även den 

tidigare forskningen visar på olika resultat, beroende på utifrån vilket perspektiv frågan 

betraktas. Tidigare studier har visat på vikten av ett omfattande, långsiktigt stöd riktat till hela 

familjen, vilket bekräftas av denna studies resultat. Vårt resultat presenterar också ett förslag 

på hur detta ska kunna genomföras; genom ett specialutbildat, samordnat team.  

 

 7.4 Teoridiskussion 

Valda teorier, social inlärningsteori och systemteori, är relevanta för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar. De kan bidra till att se föräldraskap för föräldrar med IF ur ett salutogent 

perspektiv då dessa teorier lägger eventuella problem och svårigheter samt dess lösningar 

utanför individen. Medvetenheten att en funktionsnedsättning inte går att behandla bort är 

central och att man genom anpassningar i individens närmiljö kan kompensera 

funktionshindren. Att enbart problematisera individens funktionsnedsättning förminskar det 

samhälleliga ansvaret, och systemteorin visar på att alla delar komponerar en helhetslösning. 

På motsvarande sätt blir nackdelen med systemteorin att den fråntar individen det egna 

ansvaret och omkringliggande system får bära ansvaret för eventuella tillkortakommanden. 

Den sociala inlärningsteorin går att applicera på flera situationer som informanterna 

exemplifierar. Genom denna teori kan vi se ett gott föräldraskap som en förmåga man kan lära 

sig om man får rätt förutsättningar. Nackdelen med social inlärningsteori är att den förutsätter 

att alla människor kan lära sig beteenden eller lära om ett problematiskt beteende. Detta är 

dock ingen självklarhet för personer med IF, vars begåvningsutveckling kan vara låg och 

stagnera i låg ålder. Teorin kan heller inte användas för att förklara bakomliggande faktorer 

till ett redan inlärt beteende, vilket kan vara nödvändigt för en verksam och långvarig 

förändring.  

  

Andra teorier som kunnat vara användbara i studien är exempelvis stämplingsteorin eller 

socialkonstruktionismen. Ytterligare relevanta begrepp för dessa temaområden är till exempel 
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stigmatisering eller social exkludering. Dessa teorier svarar dock inte lika väl på studiens 

syfte och har därför inte använts. 

 

7.5 Metoddiskussion 

Studien har utgått från ett salutogent perspektiv, vilket kan ha påverkat studiens resultat. Hade 

studien istället utgått från ett patogent perspektiv, och därmed sett till de svårigheter som finns 

för föräldrar med IF, hade resultatet troligtvis sett annorlunda ut. Detta har berörts i 

resultatdiskussionen genom att belysa problemen utifrån barnperspektivet.  

 

Studiens resultat kan ha påverkats av att urvalet av informanter gjordes med vetskap om att de 

var involverade i tidigare nämnda utvecklingsprojekt. För att få ett mer nyanserat resultat 

kontaktades därför flera möjliga informanter i närliggande kommuner utanför 

utvecklingsprojektet, varav endast en informant tackade ja till deltagande. Vid 

intervjutillfället framkom dock att även denna informant hade kännedom om 

utvecklingsprojektet. Därmed var alla informanter influerade av projektets resonemang att en 

förändring behövde komma till stånd och även hur denna förändring skulle komma att se ut. 

Det hade varit önskvärt med informanter som var helt utan kännedom om 

utvecklingsprojektet för att se om deras bild av vårt problemområde samt dess 

utvecklingsmöjligheter överensstämde med deltagande informanters. Samtidigt hade 

deltagande informanter både kunskap, erfarenhet och personligt intresse av att utveckla 

arbetet med föräldrar med IF. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat studiens resultat var 

att individstödjarna arbetade vid samma arbetsplats och kände till varandras deltagande i 

studien. Det framkom vid intervjuerna att informanterna diskuterat ämnet inför 

intervjutillfällena vilket kan ha påverkat deras svar. 

  

Studien har genomförts med en medvetenhet om att forskaren är medproducent i den data som 

produceras vid intervjuerna. Egna förkunskaper i ämnet kan även ha påverkat hur materialet 

har tolkats, detta kan därmed påverkat studiens resultat. Vår förförståelse var att insatserna 

hade utvecklingsmöjligheter, därför lades större vikt vid att undersöka eventuella problem 

med befintliga insatser. Tolkningarna har utförts med en intention av att vara transparent och 

har därför beskrivits utförligt.  
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7.6 Förslag till fortsatt forskning 

Enligt vad som framkommer i studiens resultat är det vid socialtjänsten vanligt 

förekommande med föräldrar som har svårigheter i sin föräldraroll men som inte har en 

uttalad diagnos och lågt självmedvetande om att så kan vara fallet. I och med detta är 

föräldrarna inte berättigade insatser från LSS utan har istället enbart insatser enligt SoL att 

tillgå. Enligt SoL kan individen själv söka insatser men behöver då ha en insikt om sina egna 

tillkortakommanden och därefter ha förmåga att formulera sina behov i en ansökan. Här visar 

resultatet på en grupp som faller mellan stolarna och som inte får tillgång till det stöd som de 

skulle behöva i sin föräldraroll. Hur denna grupp kan identifieras av socialtjänsten och på ett 

bättre sätt erbjudas hjälp och stöd är ett förslag till vidare forskning. 
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Bilaga 1: Insatserna för särskilt stöd och särskild service Lag (2010:480). 

9 § Insatserna för särskilt stöd och service är 

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem 

och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder, 

2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan 

assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 

kap. socialförsäkringsbalken, 

3. ledsagarservice, 

4. biträde av kontaktperson, 

5. avlösarservice i hemmet, 

6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 

7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 

skoldagen samt under lov, 

8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som 

behöver bo utanför föräldrahemmet, 

9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, 

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och 

inte utbildar sig.  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Informantens bakgrund 

Hur länge har du jobbat med socialt arbete?  

Vad har du för utbildning?  

 Någon specifik angående intellektuell funktionsnedsättning?  

 Vilken typ av fortlöpande utbildning får ni?  

Hur ofta i ditt arbete stöter du på föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning?  

 När ni får vetskap om att en eller båda föräldrarna har en intellektuell 

funktionsnedsättning, förändras då ert arbete? I så fall på vilket sätt?  

 Vad tycker du är viktigt i arbetet med intellektuellt funktionsnedsatta föräldrar?  

 

Föräldraroll och insatser 

Hur bedömer ni föräldrarnas förmågor och förutsättningar?  

 Vilka styrkor och svagheter kan ni se i deras föräldraskap?  

Finns det något exempel där, enligt din erfarenhet, föräldrarnas intellektuella 

funktionsnedsättningar kan ge konsekvenser för barnet?  

 Hur ser de konsekvenserna i så fall ut?  

Vilken eller vilka anledningar upplever du ligger till grund när ett barn till en  

förälder med en intellektuell funktionsnedsättning blir aktuell hos socialtjänsten? 

 Vilka rutiner har ni för hur arbetet ska bedrivas med föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning?  

 Vilken form av stöd kan socialtjänsten ge? 

 Vilket stöd ser ni att det finns behov av?  

 Hur upplever ni föräldrarnas inställning till det stöd som erbjuds?  

Kan du berätta om din erfarenhet gällande placeringar av barn till föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning? 

 Vilket stöd kan ni erbjuda föräldrar till redan placerade barn? 

Hur stor frihet har ni att utforma individuella insatser?  

 I hur stor utsträckning gör ni det?  

 Vilken hänsyn tas till föräldrarnas funktionsnedsättning vid utformningen av insatser?  

 Vilken betydelse har en konstaterad diagnos för vilka insatser klienterna kan få? 

Vilka insatser fungerar bra och varför? 
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Vilka insatser fungerar mindre bra och varför?  

 

Samordning  

Vilka andra enheter har ni möjlighet att samordna insatserna med?  

 I hur stor utsträckning gör ni det och hur kan det se ut? 

 Hur har ni upplevt att det fungerar? För- och nackdelar?  

Vilka andra enheter skulle ni vilja samordna med?  

 Varför görs inte det idag?  

 

Tankar och önskemål kring behoven hos klienterna 

Om du får önska fritt - vilka insatser skulle du vilja kunna erbjuda?  

Är det något du vill tillägga som inte framkommit under intervjun? 
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Bilaga 3: Mail från en av informanterna 

 

Anpassat stöd/team för föräldrar med särskilda behov. 

 

Förebygg under graviditeten så föräldrarna får rätt stöd och barnet rätt förutsättningar. 

 

Långsiktigt stöd, helst alla veckodagar anpassat till familj och situation. 

Planera för familjen så att det inte blir så många kontakter/personer involverade i deras 

vardagsliv. 

Konkretstöd och visa hur man gör till de som har kognitiva svårigheter.  

Vid behov använd metoden ”ritprata” så föräldern förstår vad stödgivaren vill förmedla. 

Samtalsmatta vid beslut som är svåra att ta för familjen. 

Föräldrarna behöver en anpassad föräldrautbildning. 

Stödgivaren hjälper till med viktiga kontakter som habilitering, anskaffning av gode man etc. 

Lägg stor vikt vid ditt bemötande i kontakt med dessa föräldrar då forskningen visar att de 

ofta hamnar i psykisk ohälsa.  

 

Struktur: 

Individuellt stöd till föräldrarna, barnen och familjen genom att: 

Påbörja och följa upp almanackor för var och en lägga in påminnelser och bokade tider i deras 

mobiler. 

Boka tvättstuga, läkartider, möten och liknande. 

Posthantering, vad ska till gode man, vad ska slängas alternativt sparas. 

Upprätta olika inköpslistor samt en matplanering för veckans alla dagar. 

Sortera vår, sommar, höst och vinterkläder och planera för nya klädesinköp  

 

Städ/tvätt: 

Kan föräldrarna få hjälp med städ och tvätt från hemtjänsten. 

Finns det någon från nätverket som kan vara behjälplig vid storstädning och större 

säsongtvätt. 

Stödgivaren hjälper till vid den vardagliga städningen. 

Involvera barnen vid städ av deras rum, adekvat för deras ålder. 
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Följe: 

till olika instanser som läkarbesök, skola, möten mm. 

Inför möten och läkarbesök informera och förklara så föräldern förstår mötet/besökets mening 

och mål. 

Viktigt att hjälpa till med information t ex. genom att skriva minnesanteckningar - skriv 

enkelt, lättförståeligt och eventuellt ta hjälp av bilder. I texten lyfta fram vad föräldern säger 

på mötet och vad hen får till svar. Detta är av vikt eftersom de ofta upplever att de inte blir 

lyssnade på. 

Stödgivaren ska vid hembesök gå igenom vad som beslutats under mötet och förklara vad 

som utlovats för åtgärder och beslut mm. Vad som ligger på förälderns ansvar och vad som 

ligger på berörd myndighets ansvar. 

Vara behjälplig med att skriva in uppföljningstider på plats som bäst lämpar sig för föräldern - 

mobil, almanacka etc. 

 

Barn/barnen: 

Planering av veckans sju dagar gällande barnens fritidssysselsättningar och föräldratid med 

barn/barnen.  

Fritidssysselsättning, ett exempel kan vara om det finns medel för fotboll eller kan 

stödgivaren informera gode man att hen kan söka pengar via socialtjänsten, habiliteringen etc. 

Trixa och hitta billiga lösningar för olika aktiviteter då forskning har visat att ekonomin ställer 

till det för föräldrarna-de har oftast för lite pengar. 

Bjuda hem bra kompisar och bjuda på gott fika då familjerna ofta är isolerade. 

Tillsammans med förälder/föräldrar informera skola, förskola om familjens svårigheter. 

Läxläsning när ska den göras och vem hjälper barnet med den (fråga fritidsverksamheten eller 

skolan de kan vara behjälpliga med det).  

Förberedelser inför förskola och grundskola. Exempelvis, vilken dag ska gymnastikkläderna 

med i väskan eller när berörd klass på tisdagar går till skolskogen och barnet ska ha med sig 

matsäck i en ryggsäck etc.. 

När detta inte fungerar bör man tillsammans med förskola/skola hitta en lösning som att 

föräldern får extra påminnelser av fröken eller annat stöd för att föräldern ska lyckas göra rätt 

etc. 

Har ett barn svårigheter ska de utredas om de har en diagnos. Om barnen upplever sin familjs 

svårigheter som belastande och mår dåligt då behöver barnet/barnen prata om det med någon 

professionell. 
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När ett barn i familjen inte har diagnos bör stödgivaren planera och möjliggöra en sund 

utveckling för det barnet. 

Det är viktigt då det är vanligt att den målgruppen hamnar i psykisk ohälsa under uppväxten 

som kan leda till självskadebeteende och droger. 

 

Familjen: 

 Det är viktigt att uppmärksamma varje familjemedlems behov och vad som belastar dem. Ge 

varje familjemedlem möjlighet till individuell hjälp genom att hjälpa den till rätt instans för 

att det ska bli en mer fungerande familj. 

Stärka familjen, prata om dess styrkor och öka självförtroendet för hela familjen. 

Viktigt med nätverksmöten för att alla i nätverket ska dra åt samma håll och att alla ska ha 

förståelse, hjälpa familjen för att den ska fungera på bästa möjliga sätt. 

Prata gärna öppet om diagnoser eller svårigheter tillsammans med familjen så att de förstår 

och får kunskap om sin familjs situation, det underlättar och ger ökad trivsel för alla i 

familjen. Ha gärna kontakt med habiliteringen.  

De vuxna behöver egen tid och eventuellt kan barnen ha en stödfamilj eller vara hos en 

släktning en helg i månaden. Det kan gynna barnens utveckling på positivt sätt. 

 

Vid familjehemsplacering: 

Det är viktigt att låta förälder/föräldrarna känna att de är biologisk förälder och att de blir 

bemött som det. 

Familjehemmet ska förstå familjens svårigheter och ha en sund syn på barnets biologiska 

familj. 

Familjehemmet ska ses som ett stöd till föräldrarna – stödfamilj/stödföräldrar. 

Biologiska föräldrar ska vara väl informerade om barnens skolgång, hälsa och fritid etc. 

Föräldrarna/förälder ska ha ett välplanerat umgänge med barnen, alla är vinnare av det t.om 

socialtjänsten. 

Föräldrarna/föräldern ska ha hjälp med att anpassa sin hemmiljö till den nya situationen att 

barnen inte längre bor hemma och enligt beslut att ta hem barnen på dagsumgänge och/ eller 

under helgerna. 
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Bilaga 4: Missivbrev  

 

 

 

Vill Du delta i en studie om stöd till intellektuellt funktionsnedsatta föräldrar? 

 

Vi är två socionomstudenter som går tredje året vid högskolan i Gävle. Studien är vårt 

examensarbete och är en del av socionomutbildningen. Ämnet vi har valt att skriva om är 

föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med vår uppsats är att undersöka om 

det behov dessa föräldrar har av stöd i sin föräldraroll korresponderar med de insatser 

socialtjänsten kan erbjuda samt vilka utvecklingsområden som finns. Vi är intresserade av de 

professionella s erfarenheter och upplevelser, därför önskar vi möjlighet att intervjua personer 

som arbetar med och ger insatser riktade till denna klientgrupp.  

 

Studiens syfte kommer att besvaras genom intervjuer under april månad 2018. Intervjun 

beräknas ta ca 60-90 minuter. Det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, men tid och plats 

kommer i största möjliga mån anpassas efter Era önskemål. Intervjun kommer att spelas in för 

att sedan transkriberas och utgöra grunden till analysmaterialet i vår studie. Det inspelade 

materialet kommer att behandlas med aktning och raderas så snart intervjuerna är 

transkriberade. Det skriftliga materialet kommer förvaras så ingen obehörig kan ta del av det. 

Verksamheten samt de medverkande i studien kommer att avidentifieras. Deltagandet är 

frivilligt och Du kan välja att när som helst avbryta intervjun utan vidare förklaring.  

 

Den färdiga uppsatsen kommer att seminariebehandlas och sedan den blivit godkänd finnas 

tillgänglig på Högskolan i Gävles databas.  

  

Genom detta brev frågar vi om Du vill delta i vår studie. Om du är intresserad kan du kontakta 

oss senast 12 april 2018, via mail eller telefon, för att avtala tid och plats för intervjun, se 

kontaktuppgifter nedan. Även vid ytterligare frågor gällande studien är du välkommen att 

kontakta oss.  

 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Emma Brandt (ofk14ebt@student.hig.se) tel: 070 - 522 45 06 

Sigrid Olsvens (ofk14sos@student.hig.se) tel: 070 - 391 98 16 

Handledare: Tomas Boman 

 

  

mailto:ofk14ebt@student.hig.se
mailto:ofk14sos@student.hig.se

