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Jenny Aprili och Linnea Lindström 

Föräldrar med utvecklingsstörning - En kunskapsöversikt 

 

Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka hur valda delar av forskningslitteraturen beskriver och 

diskuterar kring föräldrar med utvecklingsstörning. Vi fokuserade på den valda 

forskningslitteraturen utifrån tre teman: Föräldraförmågan hos utvecklingsstörda 

föräldrar, riskfaktorer för barn som växer upp med utvecklingsstörda föräldrar och 

stödet från samhället till föräldrar med utvecklingsstörning. Den metod som användes 

var en kunskapsöversikt som delvis tolkades hermeneutiskt. Resultatet av studien visar 

att de flesta föräldrarna var villiga att ta emot stöd av antingen professionella, anhöriga 

eller både och för att klara av sitt föräldraskap. Barn till utvecklingsstörda föräldrar kan 

vara en riskgrupp men behöver inte vara det. Resultatet som handlar om stödet från 

samhället visar att det är viktigt att föräldrarna erbjuds rätt stöd och att de blir bemötta 

på ett sådant sätt att de accepterar den hjälp som erbjuds.  Studiens resultat analyserades 

med hjälp av socialkonstruktionism och utvecklingsekologisk teori. Resultatet ligger i 

linje med tidigare forskning. 

 

Sökord: föräldrar, utvecklingsstörning, föräldraförmåga, riskfaktorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jenny Aprili och Linnea Lindström 

Parents with intellectual disability - A literature overview 

 

Abstract 

The aim of this study was to investigate how selected parts of the research literature 

describe and discuss issues concerning parents with intellectual disability. We focused 

on the selected research literature based on three themes: Parental ability of parents with 

intellectual disability, risk factors for children growing up with parents with intellectual 

disability and support from the community of parents with intellectual disability. The 

method used was a literature overview which was interpreted hermeneutically. The 

results of this study show that most parents were willing to receive the support of either 

professional, family, or both, to cope with their parenting. Children of parents with 

intellectual disability can be a risk group but need not be. The result, concerning the 

support from the community, shows that it is important that parents are offered the right 

support and that they are treated in such a way that they accept the help offered. Study 

results were analyzed with the help of social constructionism and the development of 

ecological theory. This outcome is consistent with previous research. 

 

Keywords: Parents, intellectual disability, parenting skills, risk factors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Under hösten 2010 har vi i och med denna uppsats fått en ökad förståelse för den 

eventuella problematiken kring föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn. Detta 

är något vi tror att vi kommer ha stor nytta av i vårt framtida yrkesliv.  

 

Vi har haft stor nytta av varandra och det har varit av stor betydelse att kunna diskutera 

ämnet sinsemellan för att vidareutveckla våra tankar och förståelse för ämnet.  

 

Vi vill tacka vår handledare Birgitta Berg Wikander som har bidragit med peppning och 

vägledning. 

 

Gävle den 17 december, 2010 

 

 

Jenny Aprili och Linnea Lindström 
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1. Inledning 

I de flesta former av socialt arbete oavsett om man arbetar inom socialtjänsten, 

försäkringskassan, arbetsförmedlingen, äldreomsorgen eller handikappomsorgen är det 

troligt att man i sitt arbete kommer att möta människor med utvecklingsstörning som är 

föräldrar. Människor med utvecklingstörning har samma rättigheter och levnadsvillkor 

som andra medborgare. Målet är att leva så jämlikt människor utan funktionshinder som 

möjligt (Socialstyrelsen 2005 s.9).  Önskan om att skaffa barn finns även hos människor 

med utvecklingstörning. I boken Kärlek och stålull av Lisbeth Pipping beskriver hon 

hur det kan vara att växa upp med en utvecklingsstörd mor; ”Min mamma kunde inte sköta en 

tvättmaskin så därför fick hon aldrig någon. Men oss tre flickor fick hon sköta själv. Hur är det möjligt?” 

(Pipping 2003 s.163). Författarna i denna studie har på olika sätt kommit i kontakt med 

föräldrar med utvecklingsstörning samt har vi båda läst boken Kärlek och Stålull som 

väckte starka känslor och samtidigt många frågor om hur det är att vara förälder och 

utvecklingsstörd samt vilka riskfaktorer detta kan innebära för deras barn. Detta har lett 

till att vi valt att fördjupa oss i ämnet då det känns väldigt intressant, aktuellt och till 

viss del känsligt och tabubelagt. Vi vill även tillägga att föräldrar med 

utvecklingsstörning är en heterogen grupp med olika behov. Vissa kan klara sitt 

föräldraskap bra medan vissa inte gör det, precis som vilka andra föräldrar som helst. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur utvalda delar av forskningslitteraturen 

beskriver och diskuterar föräldrar med utvecklingsstörning för att kunna öka kunskapen 

och förståelsen för detta ämne.  

 

1.2 Forskningsfråga 

Hur beskriver och diskuterar forskare i ett urval av forskningslitteraturen föräldrar med 

utvecklingsstörning? 

 

1.3 Teman 

Vi kommer att fokusera på den valda forskningslitteraturen utifrån tre teman:  

 Föräldraförmågan hos utvecklingsstörda föräldrar 

 Riskfaktorer för barn som växer upp med utvecklingsstörda föräldrar.  

 Stödet från samhället till föräldrar med utvecklingsstörning 
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Vi har valt att skriva utifrån föräldrarnas, barnens och samhällets perspektiv eftersom vi 

anser att dessa hör ihop och att dessa tre delar är väsentliga i beskrivningen av hur det är 

att vara en förälder med utvecklingsstörning.  

 

1.4 Uppsatsen disposition 

Denna studie är uppdelad i sju kapitel. I första kapitlet beskriver vi syftet med denna 

studie samt forskningsfrågan och vilka teman vi har valt att fokusera på. I kapitel två tar 

vi upp bakgrunden och historiken kring ämnet, de centrala begreppen samt en 

beskrivning av kunskapsläget och den tidigare forskningen. I kapitel tre tar vi upp 

teorianknytningen och redogör för analysverktygen. Vi har valt att utgå utifrån 

socialkonstruktionism och utvecklingsekologisk teori vid analysen. I kapitel fyra 

redovisar vi metoden genom att beskriva förförståelsen, den vetenskapsteoretiska 

ansatsen, forskningsdesignen, tillvägagångssättet, urvalskriterierna och dataanalysen. Vi 

diskuterar även uppsatsens trovärdighet samt de etiska övervägandena.  I kapitel fem 

presenterar vi primärdokumenten. I kapitel sex redovisar vi resultatet och analyserar 

empirin med hjälp av analysverktygen. I kapitel sju diskuteras resultatet och metoden.  

 

2. Bakgrund/historik 

2.1 Historik 

På 1800-talet började samhället att se på människor med utvecklingsstörning som en 

speciell grupp. Innan dess hade vissa av de här människorna blivit omhändertagna på 

hospital och fattigvårdsinrättningar tillsammans med äldre människor, psykiskt sjuka 

och fattiga. I slutet av 1800- talet grundades även uppfostringsanstalter för ”bildbara 

sinnesslöa barn” så att de här barnen skulle bli uppfostrade och utbildade för att kunna 

försörja sig själva och inte ”tära” på samhället och även bli botade från sin sinnesslöhet. 

Detta tankesätt förändrades i början på 1900- talet då samhället började inse att antalet 

människor med utvecklingsstörning var större än de först trodde, och de blev inte 

”botade” av att bo på uppfostringsanstalterna i flera år. Detta gjorde att man nu istället 

började planera för en livslång anstaltsvård. I samband med detta blev omsorgs 

ideologin alltmer negativ och samhället började se på de här människorna som något de 

övriga måste skyddas mot, de var en fara för samhället. Staten stiftade år 1916 en lag 

om äktenskapshinder för sinnesslöa, sinnessjuka och epileptiker (Söder, 2000 s.206). 

 

 En lag om sterilisering kom år 1934 för de människor som tillhörde dessa grupper 

(Söder, 2000 s.206). Förbudet att gifta sig fanns kvar till år 1974 men hade fått allt 
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mindre betydelse eftersom de som ville flyttade ihop och skaffade barn utan att gifta sig. 

Det finns ingenting som kan bevisa att detta förbud ledde till att det föddes ett mindre 

antal utvecklingsstörda barn. Sterilisering av personer som hade ärftliga fel, var 

uppenbart olämpliga att ta hand om barn, var asociala, hade en sjukdom eller en svaghet 

som kvinna blev vanligt.  Den som saknade förmåga att lämna samtyckte till 

sterilisering kunde steriliseras utan samtycke och föräldrar kunde besluta att sterilisera 

sina barn. Sammanlagt steriliserades cirka 12 000 människor under dessa år. Omsorgen 

om barn och vuxna med utvecklingsstörning på den här tiden kom att karaktäriseras av 

tvång och fattigdom (Grunewald 2000 s.218). 

 

Efter andra världskriget började en stor ekonomisk tillväxt och arbetslösheten var inte 

längre ett problem. Man började intressera sig för grupper som tidigare stått utanför 

arbetsmarknaden, exempelvis de funktionsnedsatta. År 1944 kom lagen om obligatorisk 

undervisning, den gällde bara bildbara barn åldern 7-21 år. Två ideologiska synsätt stod 

mot varandra, det medicinska synsättet och det pedagogiska synsättet. Det medicinska 

synsättet såg utvecklingsstörning som ett i grunden medicinsk problem. De ville 

organisera stora anstalter där en riktig diagnos skulle ställas och forskning om orsakerna 

skulle bedrivas. Det pedagogiska synsättet som var inriktat på de ”bildbara sinnesslöa” 

innebar att man såg detta som ett problem och ville träna och undervisa de ”bildbara 

sinnesslöa” och skilja dem från de ”obildbara sinnesslöa”. Under 1950-60 talet började 

det pedagogiska synsättet att dominera mer och mer, och de föråldrade anstalterna 

började kritiseras. Utvecklingsstördas rätt till utbildning och sysselsättning blev viktigt. 

Omsorgslagen från år 1967 gav alla utvecklingsstörda lagstadgad rätt till undervisning 

och sysselsättning. Utvecklingen efter detta gick fort framåt och man startade skolor för 

de barn som tidigare hade ansetts vara obildbara. Särskolans barn integrerades alltmer i 

vanliga klasser och man byggde hundratals dagcenter runt om i landet. Lagen om stöd 

och service för vissa funktionsnedsatta började gälla 1994 och i och med detta blev 

kommunerna huvudmän för merparten av omsorgerna (Söder, 2000 s.206 ff).  

 

I alla tider har det funnits människor med utvecklingsstörning. Benämningen på dessa 

människor har dock varierat ganska kraftigt; menlösa, slösinta, klensinta, fåvettiga, 

minnesslöa, och på 1800- talet började läkarna använda uttrycket idioter. Under 1950-

talet blev den officiella benämningen sinnesslöa. Efter det använde man termen psykiskt 

efterblivna och efter det, år 1968 ändrade man till psykisk utvecklingsstörda. I den 

senaste lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade använder man termen 
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utvecklingsstörda (Grunewald 2000 s.215).  I denna uppsats kommer termen 

utvecklingsstörda att användas eftersom det är den benämningen som används i lagen. I 

de utvalda forskningsrapporterna förekommer begrepp som ”mental retardation”, 

”intellectual disability” och ”learning disability”. Dessa kommer att tolkas synonymt 

med utvecklingsstörning.  

 

2.2 Om utvecklingsstörning 

Med utvecklingsstörning menas en nedsättning i intellektuella funktioner. I de flesta fall 

är det en eller flera skador i det centrala nervsystemet, hjärnan, som hämmar 

begåvningsutvecklingen hos barnet. I vissa enstaka fall är det en fråga om svag 

begåvning. I Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) definieras 

utvecklingsstörning som en intellektuell funktionsnedsättning som beror på en brist eller 

en skada som inträffat före 16 års ålder. Den här skadan ska vara så betydande att 

personen behöver hjälp och stöd i sin livsföring för att kunna delta i samhällslivet 

(Brockstedt 2000 s. 19).  

 

 Under fosterstadiet och även under de första levnadsåren är hjärnan det känsligaste 

organet hos människan. Olika gifter eller rubbningar av kroppens funktioner som 

drabbar modern under graviditeten, kan skada fostrets hjärna. Under fosterstadiet 

mognar hjärnan genom tillväxt av nervceller och stödceller samt genom att kontakten 

mellan cellerna blir bättre och bättre.  Under vilken tidpunkt i fosterutvecklingen som 

skadan sker har stor betydelse. Ju tidigare i fosterutvecklingen som skadan sker desto 

större blir den.  En stor skada i början av en graviditet leder oftast till att fostret dör och 

kvinnan får missfall. Samma sak gäller för små barn, effekterna av skadan blir oftast 

större på spädbarn än på de lite äldre barnen. Graden av hjärnskada varierar från de 

största skadorna som leder till döden till de mindre skadorna som leder till att barnen får 

en funktionsnedsättning av varierande sort. I slutet av graviditeten har fostret tusentals 

miljoner hjärnceller, men efter att barnet är fött minskas antalet snabbt . Även om barnet 

har ett ”normalt” antal hjärnceller så hjälper inte detta om kontakten mellan dessa 

hjärnceller är dålig, då uppstår en lindrig utvecklingsstörning. Om antalet hjärnceller är 

relativt lågt och även kontakten mellan dessa är dålig så uppstår en svår 

utvecklingsstörning. Barn med svag begåvning är beroende av en miljö som stimulerar 

deras utveckling. Genom extra stimulans kan man påskynda funktioner och mognad hos 

hjärnan som är extremt formbar och utvecklingsbar hela livet. Det är till och med 

möjligt att genom extra hjärnstimulans få fram kompensatoriska funktioner, alltså en 
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kompensation för de celler som ej fungerar hos det hjärnskadade barnet. Nya nervtrådar 

kan växa ut och områden som är friska i hjärnan kan i viss mån tränas för nya uppgifter 

(Grunewald 2000 s.53f).   

 

2.3 Centrala begrepp 

2.3.1 Utvecklingsstörning 

Vilka är definitionerna kring utvecklingsstörning hur ser frekvensen ut och vilka 

omfattas i Sverige? Att få fram statistik över hur många som har en utvecklingsstörning 

i Sverige är mycket svårare idag än under tiden då landstinget hade huvudansvaret för 

utvecklingsstördas omsorg. Då blev de som behövde hjälp och stöd förtecknade i 

omsorgsregistret. I dag finns inget sådant register, man vet därför inte hur många i 

landet som är utvecklingsstörda och då inte heller hur många barn som föds av 

utvecklingsstörda föräldrar (Hindberg 2003 s. 18). Cirka 2/3 av alla människor är 

normalbegåvade med ett IQ mellan 85-115. De som ligger i intervallet 70-85 räknas 

som svagbegåvade och gränsen för utvecklingsstörning ligger vid 70.  Det finns olika 

definitioner av utvecklingsstörning; med administrativ definition av utvecklingsstörning 

menas de som registreras av samhällets tjänstemän, till exempel de som själva ansökt 

om insats, bedöms ha ett behov av speciella insatser i vardagen samt om de tillhör 

personkretsen 1§ LSS. Vid den definitionen är det ca 0.4 % eller 36 000 av 

befolkningen som betecknas som utvecklingsstörda (Hindberg 2003 s. 57ff). Till 

utvecklingsstörning med social definition hör man om man inte klarar samhällets 

begäran av intellektuella krav. Det är något som är relativt i förhållande till 

omgivningen. Med medicinsk/psykologisk definition används diagnosmanualen DSM-

IV-TR och där identifieras mental retardation (utvecklingsstörning) enligt tre kriterier;  
 En intellektuell nivå som ligger långt under genomsnittet, ett IQ-värde på 70 

eller lägre.  

 Brister i individens adaptiva förmåga (det vill säga individens förmåga till 

åldersanpassade krav) i minst två av dessa aspekter; kommunikation, skötsel om 

den egna personen, boende, socialt beteende, användning av offentliga resurser, 

målinriktning, studier, arbete, fritid, hälsa och personlig säkerhet.  

 Börjar före 18 års ålder  

Om man använder den definitionen beräknas 2-3 % av befolkningen ha 

utvecklingsstörning. Utvecklingstörning kan delas upp i tre kriterier IQ-värde 50-70 lätt 
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utvecklingsstörning, 35-50 måttlig utvecklingsstörning och under 35 är svår 

utvecklingsstörning (Hindberg 2003 s. 61f). 

 

2.3.2 Normaliseringsprincipen  

Normaliseringsprincipen handlar om funktionshindrades rätt till livsvillkor och 

vardagsmönster som ligger så nära de ”normala” som möjligt (Nirje 2003 s. 15). Sedan 

principen formulerades av Bengt Nirje i slutet av 1960-talet har den haft ett stort 

inflytande på handikappolitiken både i Sverige och i andra länder. Normalisering 

innebär bland annat en normal dagsrytm, normal veckorutin, normal årsrytm, en normal 

livscykel, en normal självbestämmande rätt, normala sexuella mönster i sin kultur samt 

att få sina krav respekterade (Nirje 2003 s. 96ff). Författaren brann speciellt för de 

utvecklingsstördas rätt till självbestämmande.  

 

2.3.3 Föräldraförmåga 

Kari Killén (1996 s. 144f) har formulerat sju föräldrafunktioner som är viktiga för 

barnets utveckling och självuppfattning; 1. Förmågan att uppfatta barnet realistiskt. De 

föräldrar som har svårighet i sin omsorg kring barnet kan ofta ha en orealistisk 

uppfattning om barnet och tillskriva barnet egenskaper som det inte har. Föräldrarna kan 

projicera sin egen aggressivitet och ångest till att barnet är den som är aggressiv eller 

dum.  2. Förmågan till realistiska förväntningar om de beroendemässiga och 

känslomässiga behov som barnet kan tillfredställa. Det är föräldrarna som skall 

tillfredställa barnets grundläggande och känslomässiga behov av närhet, tröst och 

omsorg och inte tvärtom 3. Förmågan till realistiska förväntningar på barnets förmåga. 

De realistiska förväntningarna bör stämma överrens med barnets ålder, utveckling och 

resurser. När omsorgen brister kan barnet få alldeles för höga krav på renlighet, ordning 

och uppförande. 4. Förmågan att engagera sig positivt i samspelet med barnet.  Barnet 

ska accepteras som det är och föräldern glädjer sig åt det. 5. Förmågan till empati med 

barnet. Att föräldrarna kan leva sig in i barnets behov och upplevelser och undvika att 

avreagera stress och frustrationer på barnet. 6. Förmågan att prioritera tillfredställandet 

av barnets mest grundläggande behov framför de egna behoven. Föräldrarnas förmåga 

att se samband mellan beteende och konsekvenser. Tillexempel om föräldern spenderar 

sina sista pengar på något eget behov idag så finns det inga pengar till att köpa välling i 

morgon. 7. Förmågan att bära egna smärtor och frustrationer utan att behöva 

avreagera sig på barnet (Killén 1993 s.144f).  
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2.4 Vad säger lagen?  

I Sverige är integrering och normalisering viktiga begrepp för utveckling av stöd till 

individer med utvecklingsstörning (Socialstyrelsen 2005 s. 16). Socialtjänstens mål är 

att alla medborgare skall ha en ekonomisk och social trygghet, jämlika levnadsvillkor, 

vara aktivt deltagande i samhällslivet samt att barn skall växa upp under goda och 

trygga förhållanden. Så länge vuxna och barns intressen inte krockar uppkommer inga 

problem, men förhållandet mellan föräldrarnas rätt till integritet och barnens rätt till 

skydd är ett dilemma inom lagstiftningen (Hindberg 2003 s. 42f). Den svenska 

lagstiftningen är nu mer koncentrerad på barnets bästa än tidigare och utgår från FN:s 

barnkonvention. Socialnämnden är ytterst ansvarig att se till att barn och ungdomar inte 

far illa och måste se till att den unge får fostran och vård utanför det egna hemmet om 

uppväxten inte sker under trygga och goda förhållanden (Socialstyrelsen 2005 s. 15f). 

 

De lagar som kan komma att bli aktuella för föräldrar med utvecklingstörning är; lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), 

föräldrabalken (FB), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). LSS är en rättighetslag som gäller för personer 

med omfattande och varaktiga funktionshinder. De är berättigade goda levnadsvillkor 

och att de får den hjälp och stöd de behöver i det dagliga livet. ”Verksamhet enligt 

denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för 

de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som 

andra” (LSS 5 §). ”Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och 

bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. 

Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt 

och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och 

medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt 

och fortlöpande utvecklas och säkras”. (LSS 6 §) LSS 6 a § /Träder i kraft 2011-01-01/ 

”När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas”.  

 

Föräldrabalken och socialtjänstlagen säger bland annat följande vid barnets bästa; ”barn 

har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning 

för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan 

kränkande behandling”(FB 6 kap. 1 §). "När åtgärder rör barn skall det särskilt 

beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 

18 år."(SoL 1 kap 2 §). "Socialnämnden skall i nära samarbete med hemmen sörja för 
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att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som 

de behöver och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran 

utanför det egna hemmet." (SoL 5 kap 1 §) LVU kan användas om socialtjänsten 

bedömer att insatser behövs och när de inte kan ges på frivillig grund.  ”Insatser inom 

socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd med den unge och hans 

vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen." (LVU 1 §) "Vård skall 

beslutas om det på grund av misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen 

eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa 

eller utveckling skadas." (LVU 2 §).   

 

2.5 Kunskapsläget allmän bakgrund 

Det finns lite svensk forskning inom området föräldrar med utvecklingsstörning. Vi har 

tagit med forskning, rapporter och kunskapsöversikter som ofta är refererat till i andra 

uppsatser och forskningar. Socialstyrelsen (2007) har gett ut en rapport som handlar om 

barn till föräldrar med utvecklingsstörning. Materialet i rapporten är hämtat från 

forskning om barn vars föräldrar har en utvecklingsstörning samt från rapporter, 

undersökningar och erfarenheter från yrkesverksamma. Syftet med rapporten är att bidra 

med kunskap och idéer samt att utgöra ett underlag när stöd och insatser ska formas och 

samverkan utvecklas. Rapporten är uppdelad i tre delar; barn, ungdomar och deras 

familjer, barn som har föräldrar med utvecklingstörning samt samarbete, samverkan och 

stödinsatser. Rapporten kommer fram till att riskfaktorer för barn till utvecklingsstörda 

föräldrar bland annat är föräldrarnas intelligens och adaptiva förmåga men även barnets 

intelligens och ålder, förekomst av psykiatriska problem eller drogmissbruk i familjen, 

familjens resurser samt tillgång till och kvalitet på det informella och formella 

nätverket. En annan riskfaktor kan vara om barnet får ta ansvar för syskon, föräldrarna 

och hemmet. Rapporten beskriver också att det krävs både samarbete med familjerna 

och samverkan mellan yrkesverksamma för att barnens och föräldrarnas behov ska 

tillgodoses. 

 

Socialstyrelsen (2005) har även gjort en rapport om utvecklingsstörda föräldrar och 

deras barn. I denna rapport presenteras ett urval studier som bygger på forskning kring 

föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn. Rapporten är uppdelat i olika 

områden och presenteras i tre delar; att vara förälder, att vara barn, familjernas möte 

med myndigheter och professionella samt insatser. Slutsatsen är bland annat att barn till 

utvecklingsstörda bedöms vara en riskgrupp. Resultat från olika studier i 
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socialstyrelsens rapport visar på en risk att ett barn kan bli misshandlat eller försummat 

om förälderns intelligenskvot är lägre än barnets. Barnet kan också få en senare kognitiv 

och språklig utveckling. Barnen kan få ta ett för stort vuxenansvar och det finns en ökad 

risk för olycksfall och att inte få vård vid sjukdom. Hälsofrämjande faktorer anses till 

exempel vara att föräldrarna har ett barn, att relationen mellan föräldrarna är god, att 

barnen får stimulans, att säkerheten i hemmet kontrolleras, att de får näringsriktig mat, 

en god omvårdnad, att familjen har tillgång till informella stödjande nätverk och att 

familjerna får professionellt stöd. Socialstyrelsen (2002) har gjort en rapport med 

intervjuer med utvecklingsstörda föräldrar. Det främsta syftet var att försöka förmedla 

de upplevelser och erfarenheter som sju föräldrar med utvecklingsstörning berättat om 

samt att spegla vad föräldrarna tycker om nätverket som finns inom FUB 

(Riksförbundet och utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna). De intervjuade 

föräldrarna berättar att de behöver stöd för att kunna använda sin förmåga att vara 

förälder. Några berättar att de bett om mer hjälp men inte fått och vissa av dem tycker 

att de fått hjälp på fel sätt och därför tackat nej. Intervjupersonerna berättar också om 

upplevelser kring bemötande från till exempel socialsekreterare och hur viktigt det är att 

ha någon professionell som lyssnar och stöttar.  

 

Olson och Springer (2006) har gjort en studie som handlar om stöd och samverkan 

kring föräldrar med intellektuella begränsningar. Syftet med denna studie var att få fram 

ett underlag från habiliteringens sida vid bemötande av föräldrar med intellektuella 

begränsningar. De professionellas inställning och attityder till föräldrar med 

intellektuella begränsningar kartlades och författarna vill också förmedla den bild som 

föräldrarna har på det stöd de får. Författarna har gjort en kvalitativ studie där de 

intervjuat åtta mammor med intellektuella begränsningar och även gjort en enkätstudie 

ställt till de professionella om olika verksamheters arbetssätt och utbud av stöd till 

familjer där en eller båda föräldrarna har intellektuella begränsningar. Resultaten av 

denna studie var att både föräldrarna och de professionella belyste behovet av ökat 

tidsutrymme för kontakt. Författarna har konstaterat att det fanns behov av ett 

kunskapscenter som skulle kunna bidra med lättillgänglig information för både 

professionella och familjerna. De professionella uttryckte önskan om att lära sig mer om 

funktionshinder och dess konsekvenser i kombination med föräldraskap.  Behov av 

utökad och rutinmässig samverkan mellan de instanser som möter föräldrar med 

intellektuella begränsningar och deras barn. 
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Kollberg (1989) har gjort en avhandling i ämnet utvecklingsstörda mödrar. Det är den 

enda svenska avhandling som berör ämnet föräldrar med utvecklingsstörning. Studiens 

syfte var att söka upp och beskriva de mödrar som klassats som förståndshandikappade 

samt att söka efter faktorer med betydelse för föräldrafunktionen hos dessa mödrar. Ett 

resultat som den här studien kommit fram till är att de här kvinnorna skulle kunna ses 

som en riskgrupp eftersom de är förståndshandikappade av psykosociala skäl och har en 

svag begåvning. Men studien visade att mindre än hälften av kvinnorna som kan 

betraktas som en högriskgrupp, och det är inte begåvningen i sig som avgör hur de 

fungerar som föräldrar.  Deras personliga psykiska mognad definierad med en god 

identitetsutveckling är av avgörande betydelse. De som har haft en mammafigur att lita 

på har haft en bättre identitetsutveckling. Bra mammaförebilder kan därmed ses som 

gynnsamma för den egna föräldrafunktionen.  

 

Det finns relativt lite forskning inom detta område även i andra länder. Största delen av 

forskningen som vi hittat handlar om föräldrar till barn med utvecklingsstörning, sällan 

tvärtom. Tymchuck (1992) har gett ut en rapport där föräldrar med utvecklingsstörning 

jämfördes med föräldrar utan utvecklingsstörning i fråga om vilken information de ger 

till sjukvårdspersonalen när deras barn var sjuk. Resultat blev att föräldrar med 

utvecklingsstörning kunde beskriva barnet som sjukt eller att det hade gjort sig illa efter 

att de blivit frågad en specifik fråga, men de hade svårighet att svara på vilken 

temperatur barnet hade eftersom de inte visste hur de skulle ta tempen eller vad som 

menades med temperatur. Tymchuck menar att vissa av mödrarna utan 

utvecklingsstörning kunde uppleva samma problem.  

 

En amerikansk forskning som tar upp många av myterna om föräldrar med 

utvecklingsstörning är en forskningsartikel av Espe-Sherwindt och Crable (1993). I den 

här forskningen har man utgått från tre frågeställningar: Vilka myter finns det om 

föräldrar med utvecklingsstörning? På vilket vis kan livserfarenhet påverka de här 

föräldrarnas föräldraskap? Vad kännetecknar ett interventionsprogram som tidigt hjälper 

utvecklingsstörda föräldrar? Några av myterna som forskningen tar upp är att 

utvecklingsstörda föräldrar kommer att få barn som även de är utvecklingsstörda, att de 

här föräldrarna ofta får fler barn än andra föräldrar och att de inte är bra föräldrar. Dessa 

har ingen verklighetsgrund enligt forskarna. Det finns inget samband mellan förälders 

utvecklingsstörning eller barnens enligt författarna. De här föräldrarna får ofta lika 

många eller färre barn än resten av befolkningen. Resultaten av frågan om de är bra 
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föräldrar eller inte är att det inte finns något samband mellan IQ och ett bra 

föräldraskap, däremot finns det vissa faktorer som verkar ha spelat in för att 

utvecklingsstörda ska klara av sitt föräldraskap så bra som möjligt: ett IQ över 50, att 

vara gift, att inte ha så många barn, att ha en bra ekonomi, mycket stöd i sin föräldraroll 

samt viljan att acceptera det stöd som finns.  

 

 

3. Teorianknytning 

3.1 Utvecklingsekologisk teori 

Den grundsyn som utmärker den utvecklingsekologiska teorin är att all utveckling som 

sker från vaggan till graven äger rum i samspel med omgivningen. Den påverkan som 

sker är ömsesidig. Interaktionen är det viktigaste vilket innebär att det är individens 

subjektiva upplevelse av sina omgivningsfaktorer som är viktigt samt att individen är 

medskapare av sin omgivning (Levin, C, Lindén, G 2006 s. 85f). Det är individens 

bestående förändringar i sättet att uppfatta och handla i samklang med omgivningen 

som står i fokus för Bronnfrenbrenner (Andersson 1986 s. 22). Fyra analysnivåer för att 

beskriva detta samspel används och de är inte hierarkiskt ordnade utan omsluter istället 

varandra. Koncentriska cirklar inuti varandra har på senare tid använts för att visa den 

utvecklingsekologiska teorin. Man kan även tänka sig teorin som ryska dockor som 

omsluter varandra. Mikronivån: I den innersta cirkeln finns individen(barnet) i sina 

närmiljöer. Här sker samspelet mellan dess nära vardagsmiljöer till exempel föräldrar, 

syskon, släktingar och lekkamrater (Levin, C, Lindén, G 2006 s. 85f). Den minsta 

enheten här är dyaden det vill säga relationen mellan två personer och hur den enes 

beteende påverkar den andre (Andersson 1986 s. 24).  Mesonivån: här pågår samspelet 

mellan barnets närmiljöer till exempel mellan föräldrarna och dagis eller 

skolpersonalen. Denna nivå är väldigt viktig för barnets upplevelse av helhet eller brist 

på helhet i sin omhändertagande situation. Dessa nivåer interagerar i sin tur med 

Exonivån. Exonivån: Här finns sammanhangen utanför barnets närmiljöer vilka barnet 

och föräldrarna är beroende av men inte har något direkt inflytande över, exempelvis 

föräldrarnas arbetsplats och kommunala beslut. Dessa tre nivåer samspelar till slut på 

den fjärde Makronivån. Makronivån: samhällsförhållanden, värderingar, normer och 

lagar på nationell nivå (Levin, C, Lindén, G 2006 s. 85f).  

 

Bengt-Erik Andersson har samarbetat med utvecklingspsykologen Uri Bronfenbrenner i 

gemensamma forskningsprojekt sedan 1970 talet vilket har lett till att den 



 

12 
 

utvecklingsekologiska modellen har testats och utvecklats. Andersson har i sin bok 

utvecklingsekologi gjort och beskrivit en utförlig modell av Bronfenbrenners 

systemteoretiska modell. Vi har valt att i vår uppsats bland annat utgå från Anderssons 

tolkning av Bronfenbrenners teori. Anledningen till detta är att Bronfenbrenners bok 

The ecology of human development blev utgiven 1979 och att Bronfenbrenner senare 

utvecklat sin teori lite mer. Utvecklingen av teorin tar Andersson upp i sin bok (1986) 

och eftersom Andersson själv utfört mycket forskning med den utvecklingsekologiska 

teorin som grund så kommer vi att utgå från Anderssons tolkning av Bronfenbrenners 

teori.  

 

Utvecklingsekologin är enligt Levin och Lindén (2006 s. 87) en mycket användbar 

teoretisk utgångspunkt för att förstå en individs speciella situation. Vi har därför valt att 

använda oss av denna teori i vår studie för att försöka förstå föräldrar med 

utvecklingsstörnings speciella situation.  

 

 

3.2 Socialkonstruktionism  

Social konstruktion härstammar från socialpsykologin, vilken inriktar sig på hur 

relationer inom och mellan grupper skapar och upprätthåller sociala identiteter. 

Socialkonstruktionistisk teori innebär att individer redogör, förklarar och beskriver för 

världen som omger dem som en del av utbytet mellan människor i deras sociala kontext. 

Den sociala konstruktionen av verkligheten bidrar till olika sociala grupper i samhället. 

Det sker i sådan utsträckning att de sociala idéerna blir så allmänna att de blir som en 

slags verklighet för medborgarna (Payne 2008, s. 237ff).  

 

Enligt den socialkonstruktionistiska teorin är verkligheten socialt konstruerad och all 

kunskap är förenad med våra sociala konstruktioner (Alvesson, Sköldberg 2008 s 81). 

Människan växer upp, socialiseras in i och accepterar olika sociala tänkesätt, vilket gör 

att människan kan ses som en produkt av samhället. Det blir en cirkulär process genom 

att samhällets sociala uppfattningar formas av människorna och människornas beteende 

och tankar påverkas av de sociala uppfattningar som råder i samhället. Det som 

socialarbetare arbetar med styrs av de förväntningar som finns i samhället (Payne 2008 

s. 23f).  
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Människan är en social varelse och ens ”själv” utvecklas i interaktion med andra. 

Människor har också olika roller vilka är viktiga för formandet av ens jag. Enligt 

socialkonstruktionismen lär sig barnen via signifikanta andra (föräldrar och andra 

närstående), man ser sig själv genom de signifikantas ögon (Alvesson, Sköldberg 2008 

s. 89).  

 

Författarna Angelöw och Jonsson (2000 s. 53) menar att socialkonstruktionister kan 

skilja sig åt, men att vissa grundantaganden är gemensamma som till exempel; en kritisk 

hållning mot det för givet tagna, att kunskap är historiskt och kulturellt specifik, att 

kunskap blir varaktiga genom sociala processer samt att kunskap och sociala 

handlingar går hand i hand. Under vilken tidsperiod vi lever i, vilket vardagsliv vi lever 

samt var i världen vi lever påverkar hur vi förstår världen (Angelöw, Jonsson 2000 s. 

54). 

 

 Efter att ha läst om socialkonstruktionismen anser vi att föräldraförmågan kan ses som 

en social konstruktion. Vi tycker därför att socialkonstruktionismen är en passande teori 

för att hjälpa oss analysera våra teman och visa på hur sociala konstruktioner kan 

påverka hur samhället ser och reagerar på dessa.  

 

 

4. Metod 

4.1 Förförståelse 

Vi har båda läst kursen “Äldre och funktionshindrade, teorier och metoder” som ingår i 

Socionomprogrammet på Gäve Högskola. I kursen ägnades en föreläsning åt ämnet 

utvecklingsstörda föräldrar. Vi tittade även på ett tv program samt lyssnade på ett 

radioprogram som tog upp ämnet. Efter detta väcktes vår nyfikenhet på ämnet och vi 

läste då boken Kärlek och stålull (Pipping 2004) som handlar om hur det kan vara att 

växa upp med en utvecklingsstörd förälder.  

 

4.2 Vetenskapsteoretisk ansats 

Den valda metoden för denna uppsats är en kunskapsöversikt som delvis kommer att 

tolkas hermeneutiskt. Hermeneutik betyder ”studiet av texttolkning inom humaniora; en 

hermeneutisk tolkning försöker komma fram till en valid tolkning av meningen i en text” (Kvale, 

Brinkman 2009 s. 358). Med begreppet hermeneutisk meningstolkning menas att utifrån 

en ofta oklar uppfattning om en text i sin helhet tolka de enskilda delarna för sig, för att 
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sedan relatera delarna till helheten igen, vilket kallas för den hermeneutiska cirkeln. 

Tolkningen kan avslutas när man hittat ett sammanhang i texten som är utan logiska 

motsägelser. Vidare kan man prova olika deltolkningar och texten kan förstås utifrån 

vad den uttrycker om ett tema (Kvale, Brinkman 2009 s. 226).  Fokus i vår analys 

kommer att ligga på delarna, den hermeneutiska cirkeln kommer alltså inte att fullföljas.   

 

4.3 Forskningsdesign  

Vi har valt att fokusera på tre teman som vi kommer att analysera utifrån vald teori. En 

kunskapsöversikt valdes för att kunna värdera, analysera och sammanställa resultat från 

tidigare forskning samt annan litteratur. Enligt Backman finns det ett starkt behov av 

översikter då vetenskapliga dokument ökar i mycket snabb takt. Behovet av 

forskningsöversikter kommer att öka i framtiden (Backman 2008 s. 71) Vi valde den här 

metoden på grund av att ämnet är känsligt och till viss del tabubelagt vilket gör att vi 

har valt att göra en kunskapsöversikt i stället för exempelvis intervjuer och enkäter. 

Enligt Olsson och Sörensen (2007 s. 87) är det vanligt att använda 

litteraturstudier/kunskapsöversikter vid ett examensarbete. Författarna (Olsson, 

Sörensen 2007 s. 87) menar att det speciellt inom exempelvis området kring hälso- och 

sjukvården styrs ofta uppsatserna mot litteraturstudier/kunskapsöversikter för att inte 

verksamheten skall störas. Vid en litteraturstudie/kunskapsöversikt är det litteraturen 

som blir informationskällan istället för till exempel respondenten vid en kvalitativ 

studie. Den insamlade litteraturen diskuteras sedan utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Författaren till uppsatsen redogör oftast för varje forskningsstudie eller 

artikel genom att redovisa; titel, författare, årtal, syftet, urval och metod samt resultatet 

(Olsson, Sörensen 2007 s.87).  

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Vid sökningen av material användes olika databaser; LIBRIS, Academic Search Elite, 

ASSIA och Google. Sökningarna gjordes under veckorna 43-45 hösten 2010. I 

AcademicSearchElite valdes sökorden parents AND intellectual disability vilket gav 

356 träffar.  Parents AND mental retardation vilket gav 189 träffar. Parents AND 

mentally retarded vilket gav 5 träffar samt mothers AND intellectual disability vilket 

gav 131 träffar. I ASSIA användes sökorden parents AND intellectual disability vilket 

gav 2702 träffar samt parents AND mentally retarded som gav 6296 träffar.  

Sammanlagt valdes åtta forskningsartiklar från AcademicSearchElite och fem 

forskningsartiklar från ASSIA. I LIBRIS var sökorden föräldrar + utvecklingsstörning 

vilket gav 56 träffar . Där valdes de relevanta artiklar och studier som till stor del 
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används i bakgrund/historik samt ett primärdokument.  I Google användes sökorden 

”stödinsatser för utvecklingsstörda” och fick 10500 träffar, vi hittade ett 

primärdokument.  

 

4.5 Urvalskriterier 

Vid sökningarna visades det sig att de allra flesta forskningsartiklar handlade om barn 

med utvecklingsstörning, vilket inte var relevant i detta examensarbete och dessa 

sorterades bort. Vi valde då ut de artiklar vars titel lämpade sig bäst för de valda temana. 

Det valdes ut 15 primärdokument som studerats mer ingående. Vi begränsade urvalet 

till att välja artiklar från tidningar som var peer-reviewed, det vill säga att de är 

vetenskapliga genom att de är granskade av andra forskare. Urvalet gick till så att vi 

läste abstract på de vetenskapliga artiklarna med relevant titel i förhållande till 

examensarbetets syfte. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska och 

utgivna mellan åren 1999 till 2010. De valda forskningsartiklarna skulle innehålla en 

riklig metoddel, en empirisk del samt en reslutat del. Varje artikel skulle besvara minst 

ett av de utvalda teman, det vill säga de skulle belysa föräldraförmågan hos föräldrar 

med en utvecklingsstörning, riskfaktorer för barn till föräldrar med utvecklingsstörning 

och/eller vilket stöd samhället kan erbjuda dessa.  Eftersom examensarbetet i första 

hand handlar om föräldrar med utvecklingsstörning gjordes en avgränsning till att 

använda sökord med parents eller mothers i första hand. Vi hade också exempelvis 

kunnat använda sökorden children AND parents with intellectual disability.  

 

4.6 Dataanalys 

En metod som användes vid analysen av det empiriska underlaget kan beskrivas som en 

form av meningskategorisering genom att underlaget tematiserades (Kvale 1997 s 

178f). Det som undersöktes i denna studie var föräldraförmågan hos föräldrar med 

utvecklingsstörning, riskfaktorer för barn till föräldrar med utvecklingsstörning samt 

stödet från samhället till föräldrar med utvecklingsstörning. De utvalda texterna söktes 

igenom efter just dessa teman och analyserades efter valda teorier.    

 

4.7 Uppsatsens trovärdighet  

Validiteten och reliabiliteten av denna uppsats styrks med att relevant och betydelsefull 

litteratur har lästs samt att relevanta artiklar granskats. Reliabilitet är när man får samma 

resultat varje gång man mäter med samma mätinstrument. Hög överensstämmelse ger 

hög reliabilitet (Olsson, Sörensen 2007 s. 75). Validitet i en undersökning avser att mäta 
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det som ska mätas samt att det mätinstrument som används mäter rätt sak (Olsson, 

Sörensen 2007 s. 76). För att öka validiteten har vi tagit med många rika citat i vår 

resultatdel (Larsson 2005 s.116f). En kunskapsöversikt kan ses som en kvalitativ studie 

då det är litteraturen som blir informationskällan istället för till exempel respondenten 

(Olsson, Sörensen 2007 s.87). Då blir forskaren i sig både ett mätinstrument och tolkare 

av mening vid analysen (Larsson 2005 s. 115). För att öka trovärdigheten kan man 

pröva olika tolkningar och förklaringar, söka efter negativa fall, triangulera m.m 

(Larsson 2005 s. 111f). För att öka trovärdigheten har de 15 utvalda vetenskapliga 

forskningsrapporter, som är grunden till denna kunskapsöversikt, noggrant lästs och 

analyserats av studiens båda författare.  

 

 

5. Presentation av primärdokument 

I detta avsnitt av uppsatsen tänkte vi kortfattat beskriva de 15 primärdokument som 

denna studie baseras på. Primärdokumenten kommer att numreras och förkortas Pd. Vi 

har valt att numrera dokumenten efter den ordning vi har läst dessa. 

 

Pd 1 Titel: Parenting with intellectual disability in Germany: Results of a new 

nationwide study. Författare/årtal: Ursula Pixa-Kettner, forskare Tyskland, 2008. 

Syfte: Att undersöka hur många människor med utvecklingsstörning i Tyskland som var 

föräldrar. Samt att se hur familjebilden såg ut, vilka barn som bodde med båda 

föräldrarna, ena föräldern, i foster/adoptivfamiljer och vilka familjer som fick 

professionell hjälp i sitt föräldraskap. Metod: Frågeformulär med frågor om barn födda 

mellan 1990- 2005 till utvecklingsstörda föräldrar skickades till myndigheter som 

arbetade med att stödja utvecklingsstörda föräldrar. Resultat: Föräldrar som inte hade 

någon professionell hjälp med sitt föräldraskap verkade i större utsträckning ha 

vårdnaden om sina barn än de föräldrar som till en början hade fått professionell hjälp.  

 

Pd 2 Titel: Moving towards integration of services for parents with intellectual 

disabilities. Författare/årtal: Alexander J. Tymchuck, forskare USA, 1999. Syfte: Att 

undersöka om det finns ett behov av integration och samarbete mellan olika 

organisationer för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar och om det finns 

ett behov, hur ska integrationen och samarbetet gå till? Metod: Fokusgrupper för både 

professionella och klienter. Resultat: Både professionella och klienterna ser ett behov 

av ökat samarbete mellan organisationer för föräldrar med intellektuella 
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funktionsnedsättningar. Att få till det samarbetet kommer att bli en utmaning eftersom 

det gäller ett samarbete för så många olika sektorer exempelvis privat sjukvård, allmän 

sjukvård, skola, dagis, socialtjänst och så vidare.  

 

Pd 3 Titel: Olika stödinsatser till föräldrar med utvecklingsstörning- och några exempel 

på utövning av Marte Meo. Författare/årtal: Susanne Fejne, Marianne Lundquist Öhrn, 

Björn Harrysson. Habilitering och hjälpmedel, FoU-eneheten, forskare Sverige, 2006 

Syfte: Att redogöra för hur samhällets stödsystem påverkar föräldrar med 

utvecklingsstörnings situation samt var en del av forskningen om detta står idag. I en 

senare del av forskningen beskrivs hur Marte Meo metodiken har använts som ett stöd i 

föräldrarollen för föräldrar med utvecklingsstörning. Metod: Författarna har använt sig 

av videoinspelningar av föräldrarnas kontakt med barnet för att tydliggöra hur 

föräldrarollen kan utvecklas. Tre familjer deltog i studien och varje familj filmades fyra 

till fem gånger. Varje inspelning varade mellan 15-45 minuter och skedde oftast i 

hemmet eller i olika närmiljöer. Resultat: Efter undersökningens slut fick föräldrarna 

beskriva sina upplevelser av Marte Meo metoden för en person som inte varit delaktig i 

processen. Resultatet av den här undersökningen har genom intervjuer av samtliga 

familjer visat hur föräldrarna upplevt det att bli filmade. En förälder hade en mycket 

bestämd uppfattning om att metoden inte alls hade haft någon positiv inverkan på 

föräldraskapet. De två andra föräldrarna ville däremot gärna fortsätta och tyckte det var 

positivt för föräldraskapet. 

 

Pd 4 Titel: Predicting the unpredictable? Identifying high-risk versus low-risk parents 

with intellectual disabilities. Författare/årtal: Sue McGaw, Tamara Scully, Colin 

Pritchard, forskare Storbritannien, 2010 Syfte: Att identifiera riskfaktorer för föräldrar 

med utvecklingsstörning. Metod: Dataanalys av data insamlat från 101 föräldrar med 

utvecklingsstörning som fått specialisthjälp med sitt föräldraskap under en 5 års period 

samt data från 172 av deras barn. Resultat: Högrisk föräldrar visade sig inte ha så 

mycket med exempelvis IQ, i vilken relation man levde, ålder, arbete och vilket stöd 

man hade fått att göra. Istället är högrisk faktorer ofta föräldrar som själva blivit utsatta 

för ett trauma i sin uppväxt exempelvis psykiskt, fysisk misshandel, försummelse, 

föräldrar som har fler speciella behov utöver sin utvecklingsstörning, eller om barnet 

har speciella behov.  
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Pd 5 Titel: Parenting with mild intellectual deficits: Parental expectations and the 

educational attainment of their children. Författare/årtal: Julie L Taylor, Heather D 

Hurd, Marscha M Seltzer, Jan S Greenberg, Frank J Floyd, forskare USA, 2010 Syfte: 

Att undersöka hur de förväntningar på utbildning som de föräldrar med 

utvecklingsstörning hade på sina barn formade vad barnen uppnådde samt hur 

föräldrarnas intellektuella begränsning påverkade detta. Metod: En jämförelse av 612 

föräldrar med utvecklingsstörning och 2712 föräldrar som inte har en 

utvecklingsstörning. Resultat: Jämfört med normen förväntade sig föräldrar med 

utvecklingsstörning sig att deras barn skulle fullfölja mindre utbildning och dessa barn 

visade sig även fullfölja färre år av utbildning. För båda grupperna var föräldrarnas 

förväntningar av stor betydelse för vad barnen skulle uppnå. 

 

Pd 6 Titel: Mothering with intellectual disabilities: Relationship between social 

support, health and well-being, parenting and child behavior outcomes. 

Författare/årtal: Marjorie Aunos, Maurice Feldman och Georette Goupil, forskare 

Canada, 2008.  Syfte: Att undersöka relationen mellan socialt stöd, det psykosociala 

måendet, föräldraförmåga, hemmiljön - interaktion kring mor och barn samt 

beteendeproblem hos barnen. Metod: De som deltog i studien var 32 mödrar som tog 

emot stödinsatser från Quebec Readaptation Centers in Intellectual Disabillities. 

Mödrarna intervjuades och forskarna använde sig också av olika mätinstrument kring 

hälsa (the SF-36 health measure), föräldraförmågan (pareting stress index), hemmiljön 

(home iventory), samt kring barnen (child behavior checklist). Resultat: De mödrar som 

var med i studien visade sig hade sämre psykisk hälsa än den genomsnittliga 

befolkningen. Det fanns ett samband mellan föräldrarnas förmåga/stress och barnens 

beteendeproblem.   

 

Pd 7 Titel: Barn till mödrar med utvecklingsstörning en inventering. Författare/årtal: 

Börje Bager, tidigare överläkare Skaraborgs läns landsting, 2003. Syfte: Huvudsyftet 

med denna forskning var att försöka få vetskap om hur många barn till mödrar med 

utvecklingsstörning som fanns i Skaraborgslän under en viss period samt därigenom hur 

många som kan förväntas tillkomma per år. Metod: Användning av olika register; 

landstingets omsorgsarkiv samt skatteverkets folkbokföring. Enkäter till länets 62 BVC 

samt till 17 LSS-ansvariga. Resultatet: Att det 1995 fanns 50 barn i åldern 0-10 år till 

mödrar med utvecklingsstörning i Skaraborgslän, vilket innebär att minst 160 barn per 

år föds av mödrar med utvecklingsstörning i hela landet.  
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Pd 8 Titel: Practitioners who work with parents with intellectual disability: stress, 

coping and training needs. Författare/årtal: Olivia Clayton, Anderea Chester, Robyn 

Mildon och Jan Matthewes, forskare Australien, 2008. Syfte: Att identifiera stressen för 

praktikerna som arbetar med utvecklingsstörda föräldrar i Australien samt undersöka 

olika copingstrategier och färdigheter som leder till professionell utveckling. Metod: en 

kvantitativ metod vilket 58 praktiker svarade på en enkät. Reslutat: den största stressen 

för praktikerna var arbetsbelastningen, klientrelaterade svårigheter och organisationens 

struktur. De önskade mer kunskap om att skräddarsy individuella lösningar kring 

föräldrarnas behov och mål. 

 

Pd 9 Titel: Review of parent training interventions for parents with intellectual 

disability. Författare/årtal: Cathrine Wade, Gwynnyth Llewellyn och Jan Matthews, 

forskare Australien, 2008.  Syfte: En kunskapsöversikt över den senaste forskningen om 

effektivitet kring föräldrautbildnings insatser för utvecklingsstörda föräldrar. Metod: 

inom det valda ämnet granskades det sju forskningsstudier som varit publicerade efter 

1994. Resultat: Det finns rimliga bevis att det är effektivt med föräldrautbildning för 

föräldrar med utvecklingsstörning, men enligt författarna fattas det forskning kring detta 

ämne i förhållande till andra områden.   

 

Pd 10 Titel: Pareting with support: the views and experiences of parents with 

intellectual disabilities. Författare/årtal: Beth Tarleton och Linda Ward forskare 

Storbritannien, 2007. Syfte: Att fokusera på hur föräldrarna upplever samhällets stöd 

kring dem själva och deras barn. Barnens hälsa och säkerhet är det viktigaste.  Metod: 

En kvalitativ studie då 30 föräldrar med utvecklingsstörning blev intervjuade. Resultat: 

Om föräldrarna har tillgång till stöd kan de ta hand om sina barn. Författarna drog 

slutsatsen att vid rätt sorts hjälp kan föräldrarna också stödja varandra att öka säkerheten 

kring barnen.    

 

Pd 11 Titel: Developmental profiles of children born to mothers with intellectual 

disability. Författare/årtal: David McConnell, Gwynnyth Llewellyn, Rachel Mayes, 

domenica Russo och Anne Honey, forskare Australien, 2003. Syfte: Att undersöka 

utvecklingsstatusen av 37 förskolebarn som levde med utvecklingsstörda mammor samt 

undersöktes mammornas och hemmiljöns egenskaper. Metod: 45 föräldrar deltog i 

undersökningen och intervjuerna hölls i hemmet. Resultat: Inget samband mellan 
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utvecklingsstatus hos barnet och moderns egenskaper hittades. Det förebyggande kan 

ligga i att tillhandahålla lämplig mödravård och stöd kring moderskapet.  

 

Pd 12 Titel: Encounters with professionals: Views and experiences of mothers with 

intellectual disability. Författare/årtal: Mikaela Starke, forskare Sverige, 2010. Syfte: 

Att kartlägga sju svenska mödrar med utvecklingsstörnings upplevelser av möten med 

hälsovårdens och socialtjänstens professionella.  Metod: Intervjuer med sju svenska 

mödrar med utvecklingsstörning. Resultat: Resultaten av studien visar på en viss 

paternalism i attityden hos de yrkesverksamma i samspelet med mödrarna.  

 

Pd 13 Titel: Service Delivery to parents with an intellectual disability: Family centered 

or Professionally centered. Författare/årtal: Catherine M. Wade, Robyn L. Mildon, Jan 

M, Matthews, forskare Australien, 2007 Syfte: Att undersöka behovet av 

familjecentrerade metoder för familjer där ena föräldern har en utvecklingsstörning. 

Metod: Intervjuer med 32 föräldrar med utvecklingsstörning som sedan kodades.  

Resultat: Föräldrarna föredrar familjecentrerade metoder jämfört med 

professionelltcentrerade metoder.  

 

Pd 14 Titel: The”mother” behind the mother: Three generations of mothers with 

intellectual disabilities and their family support networks. Författare/årtal: Rannveig 

Traustadottir, Hanna Björg Sigurjonsdottir, forskare Island, 2008 Syfte: Att undersöka 

rollen av familj och släkt som hjälper mödrar med utvecklingsstörning att behålla och 

uppfostra barnen. Metod: En kvalitativ metod användes för att studera tre generationer 

av mödrar med utvecklingsstörning och deras barn. Arton mödrar deltog i studien. Data 

samlades in genom observation och djupintervjuer. Resultat: Trots utvecklingen av 

formella stödtjänster fortsätter betydelsen av stöd från släkt att vara avgörande för om 

kvinnor med utvecklingsstörning behåller vårdnaden om sina barn.  

 

Pd 15 Titel: Active negotiation: Mothers with intellectual disabilities creating their 

social support networks. Författare/årtal: Rachel Mayes, Gwynnyth Llewellyn, David 

McConnel, forskare Australien och Canada, 2008 Syfte: Att se hur stödnätverk för 

mödrar med en utvecklingsstörning utvecklas. Metod: En fenomenologisk studie för 

blivande mödrar med utvecklingsstörning. Semi-strukturerade intervjuer med 17 

blivande mödrar med utvecklingsstörning. Resultat: De blivande mödrarna förhandlar 
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om ett stödnätverk före barnet är fött. De sökte praktiskt stöd för uppgifterna kring 

barnet från de som erkände dem som den viktigaste personen i barnets liv. 

 

 

6. Resultatredovisning och analys av empiri 

Vi kommer i det här avsnittet att redovisa de resultat som vi funnit efter att ha studerat 

de utvalda primärdokumenten utifrån de valda temana och vi kommer att göra en analys 

efter varje tema. Resultatet kommer att analyseras utifrån de valda teorierna. Alla citat 

är skrivna med storlek 10 och de citat som översteg 40 ord har ett eget stycke i texten. 

Vi vill poängtera att dessa forskningsresultat inte gäller för alla föräldrar med 

utvecklingsstörning lika väl som dessa riskfaktorer kan förekomma för barn som inte 

har utvecklingsstörda föräldrar.  

 

6.1 Föräldraförmågan hos utvecklingsstörda föräldrar. 

Första temat som vi kommer att beskriva och analysera är föräldraförmågan hos 

föräldrar med utvecklingsstörning. I den utvalda forskningen stod det relativt lite om 

själva förmågan att vara en förälder med utvecklingsstörning. Föräldrarna i flera av 

forskningsstudierna var medvetna om brister i sin föräldraförmåga och ansåg att de 

behövde hjälp och stöd för att klara av föräldraskapet. Föräldrarna sökte också aktivt 

hjälp själva: 

 

 ”When talking about the support that they felt they needed, this was not done from a 

position of helpless passivity. Instead, all the interviewees, except Ester, affirmed that 

they needed help and that they actively sought even more support than they currently 

receiving” (Pd 12 s.16). 

 

Föräldrarna i en forskningsstudie tyckte att det var värdefullt med bland annat 

föräldrautbildning samt hjälp kring budgetering: 

 

 “Parents were more likely to identify practices such as providing transport, home-based 

service delivery, and specific skill development(e.g parenting education or budgeting 

skills) as being helpful, than they were to identify relational practices such as having a 

friendly and understanding service provider ” (Pd 13 s.94).  

 

Andra forskningar har kommit fram till liknande resultat; att föräldrarna både behövde 

hjälp kring sin förmåga att vara förälder, men också hjälp med andra problem som till 
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exempel fattigdom och att betala räkningar för att inte hamna med höga skulder. Att 

hamna med stora skulder kunde också, enligt forskarna, vara en orsak till att föräldrarna 

inte kan vara så bra föräldrar som de skulle kunna vara. 

 

”the parents in our study were being supported not only to develop aspects of their 

parenting skills, but also to overcome wider problems, such as poverty, debt, and poor 

housing, which were adversely affecting their ability to parent to the best of their ability” 

(Pd 10 s. 197).  

 

Flera studier beskriver att det är effektivt med föräldrautbildning för föräldrar med 

utvecklingsstörning; ” there is reasonable evidence of the effectiveness of parent training for parents 

with intellectual disability.” (Pd 9 s. 351). De blivande mödrarna i Pd 15 var medvetna om 

att de behövde hjälp och stöd av andra för att klara av att vara mamma efter att barnet 

fötts. ”…they are also clear that the people in their support network must do more than simply help with 

mothering tasks. They must also uphold the woman´s central place in her child´s life as a mother” (Pd 

15 sid 348). Samtidigt som föräldrarna förstod att de behövde hjälp att klara sin 

föräldraroll så ansåg föräldrarna i Pd 10 också att alla föräldrar behöver lära sig nya 

saker, det gällde inte bara de som hade en utvecklingsstörning: 

 

  “The mothers and fathers we spoke to were aware that they needed to learn new skills 

once they were parents – just like any parent. /…/ parenting was something that most 

adults did not know about until they actually became a parent. All parents need to learn 

any new skills that did not come naturally” (Pd 10 sid 197).  

 

Ett flertal studier beskriver hur viktigt det är att ha tillgång till ett bra och fungerande 

nätverk i familjer med utvecklingsstörda föräldrar. Stereotypen för kvinnor med 

utvecklingsstörning kan vara att de är passiva och är beroende av stöd från andra och att 

de inte vill ha det andra kvinnor vill ha. I en studie (pd 15) visar det sig att dessa 

kvinnor väljer att få sitt stöd från dem (familj, släkt, vänner) som tror på deras förmåga 

som en viktig person i sitt barns liv och hon bestämmer också kraven för dessa 

stödpersoners inverkan på sitt liv: 

 

 ”the women in this study negotiated the assistance of others to help them care for their 

babies. This evidence challenges the stereotype of women with disabilities as passive, 

dependent on supports of others and not wanting those things that other women want. 

Rather, the women in this study regulated and negotiated help from those around them 

and dictating the terms of their involvement. /…/ women act strategically to shore up 
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support from those who believe they should be centrally important in their child´s life.” 

(Pd 15 s 347).  

 

Mödrarna var rädda för att bli av med sitt barn och valde därför personer som de kunde 

lita på och som inte skulle ta barnet ifrån dem. De valde stödpersoner som stöttade dem 

i deras mamma roll. “Who in the network believes in her ability as a mother, who was supportive 

when she was pregnant and who can she count on for assistance without fear that they will attempt “to 

take” over the care of her child” (Pd 15 s.348). Studien från Island visade att det fanns en stor 

rädsla att förlora sitt barn för de flesta mödar, speciellt den yngre generationen “the fear 

of losing their children was shared by all of the young mothers” (Pd 14 s. 335) Samma studie 

visade att alla i den äldre generationen hade fått sina barn omhändertagna (Pd 14 s. 

335). Det fanns inget stöd från samhällets sida för dem att kunna behålla sina barn och 

samhällets värderingar var att kvinnor med utvecklingsstörning inte hade rättigheten 

eller kompetensen att ta hand om och uppfostra sina barn.”…there were no community-based 

support services available for people with intellectual disabilities…””the only public services offered 

were long-stay total institutions. At that time, no one believed that women with intellectual disabilities 

had a right or the competence to raise children” (Pd 14 s 334) Enligt forskningsrapportarna ser 

det ut som att attityderna delvis har ändrats och flera studier visar på att med rätt stöd 

kring att vara förälder så kan föräldrarna behålla sina barn. ”…with appropriate support, they 

could be “good enough” parents to keep their children with them” (Pd 10 s 196f).  

 

6.2 Analys  

Inom den utvecklingsekologiska teorin är samspelet med omgivningen och 

interaktionen med andra människor viktigt (Levin, C, Lindén G 2006 s.85f). Vissa 

föräldrar med utvecklingsstörning är i behov av stöd och hjälp eftersom samspelet med 

barnet kanske inte fungerar. Föräldraförmågan kan ses som ett samspel mellan föräldern 

och barnet. Den minsta enheten inom mikronivån är dyaden det vill säga relationen 

mellan två personer. Inom dyaden påverkar den enes beteende den andre (Andersson 

1986 s. 24).  Vi anser att föräldrarnas förmåga att vara föräldrar påverkar barnet i allra 

högsta grad. Vad händer då till exempel mödrarna väljer att inom mikronivån bara 

förlita sig på dem som tror på mödrarnas förmåga och kanske inte lyssnar på de som 

inte tror på förmågan. Kan de se sina egna eventuella brister? 

 

/…/ women act strategically to shore up support from those who believe they should be 

centrally important in their child´s life.” (Pd 15 s 347). “Who in the network believes 

in her ability as a mother, who was supportive when she was pregnant and who can she 
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count on for assistance without fear that they will attempt “to take” over the care of her 

child” (Pd 15  s.348). 

 

Makronivån handlar om samhällsförhållanden, normer och värderingar, lagar etc. 

(Levin, C, Lindén G 2006 s.85) Är det ok, enligt dagens värderingar, att skaffa barn om 

man har en utvecklingsstörning? Enligt normaliseringsprincipen är det viktigt att alla 

har rätt till samma livsvillkor och normala vardagsmönster (Nirje 2003 s. 15).  

Utvecklingsstörda har rätt till ett sexualliv och rättighet till att skaffa familj, precis som 

alla andra. Kanske vissa av föräldrarna hoppas att de ska bli ”normal”, istället kan det 

bli tvärtom då det ställs stora krav på intellektuell, social och emotionell förmåga att 

vara en förälder (Hindberg 2003 s 15). 

 

”the parents in our study were being supported not only to develop aspects of their 

parenting skills, but also to overcome wider problems, such as poverty, debt, and poor 

housing, which were adversely affecting their ability to parent to the best of their ability” 

(Pd 10 s. 197).  

 

Föräldraförmågan kan ses som en social konstruktion. Kunskapen om att vara en bra 

förälder är förenad med våra sociala konstruktioner (Alvesson, Sköldberg 2008 s. 81).  I 

vårt samhälle ska man vara på ett speciellt sätt för att vara en bra förälder. Killén (1996 

s. 144f) beskriver sju viktiga punkter kring föräldraförmåga, vilket man kan se som en 

social konstruktion i dagens Sverige. För hur man ska vara som förälder har ändrats i 

samhället över tiden. Förr i tiden var barnen kanske smutsiga, blev slagna osv. vilket 

inte var konstigt i den sociala konstruktionen som rådde då, men i dagens samhälle visar 

det på att barnet är utsatt och att den föräldern inte klarar av att vara en bra förälder 

(jämför med det som Angelöw och Jonsson 2000 s. 54 menar med att kunskap är 

historiskt och kulturellt specifik). Enligt Payne (2008 s. 23f) är människan en produkt av 

samhället samtidigt som denne formar samhället. Många av dagens föräldrar med 

utvecklingsstörning kan anses vara i behov av stöd för att klara sin föräldraroll, vilket vi 

till viss del tror kan bero på den sociala konstruktionen om god omsorg som vi 

människor har format i dagens samhälle.  

 

6.3 Riskfaktorer för barn som växer upp med utvecklingsstörda föräldrar. 

Uppsatsens andra tema handlar om riskfaktorer för barn som växer upp med 

utvecklingsstörda föräldrar. I några av de utvalda primärdokumenten står det relativt 
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mycket om riskfaktorer för barnen. I följande citat från primärdokument förkortas ofta 

”intellectual disability” till ID.  

 

 Ett dilemma som tas upp i forskningen är att fler yngre barn lever med sina föräldrar än 

äldre barn. En anledning till detta kan vara att det är relativt ”enkelt” att ta hand om ett 

spädbarn jämfört med ett äldre barn eller en tonåring. “…problem behaviors were more 

common among the older children in the sample” (Pd 6 s. 327). Pd 1s resultat visar på 

detta:“…more young children live with their biological parents than older children. Possibly the parents 

of older children encounter more difficulties than those with younger ones. This seems to occur even 

earlier for single parents”(s. 318f).  

 

Enligt flera av de utvalda forskningsstudierna utgör barn till mödrar med 

utvecklingsstörning en riskgrupp:  

 

”Vissa av dessa familjer kan med stöd av anhöriga och samhället klara att tillgodose 

barnens basala behov, men vanligare är att barnen växer upp med otrygghet och brist på 

stimulans samt även under klara missförhållanden. Detta bekräftas av stor andel 

familjehemsplaceringar hos dessa barn, vilket ofta blivit ett nödvändigt alternativ” (Pd 7 

s. 22).  

 

 De föräldrar som har en utvecklingsstörning som innebar en stor risk för sina barn var 

de föräldrar som själva hade varit utsatta för övergrepp eller något annat trauma i sin 

barndom. De föräldrar som hade speciella behov utifrån sin utvecklingsstörning eller 

om barnet hade speciella behov, innebar en riskfaktor för barnet: 

 

”The study found that high risk associated more with mothers with IDs who: had reported 

childhood trauma in their past (in particular emotional abuse and physical neglect) , has 

special needs in addition to their IDs (in particular physical disability, and who were 

raising a child with special needs)” (Pd 4 s.705). 

 

 En annan riskfaktor för de här barnen är vilken partner den utvecklingsstörda föräldern 

har. Forskning visar att det kan vara svårt för den utvecklingsstörda föräldern (oftast är 

denna forskning baserad på modern) att sätta gränser och ingripa om partnern är den 

som utgör en riskfaktor för barnet. Kriminella partners eller en partner med andra typer 

av sociala problem kan indirekt utgöra en riskfaktor för barnet om inte den 

utvecklingsstörda föräldern har förmåga att ingripa eller göra slut på relationen. 

Primärdokument 4 visar på sådana resultat: ”Also, an increased risk to child was found to 



 

26 
 

associate with the male partners of mothers with IDs when they did not have IDs or when they did have a 

history of criminal activity or anti social behavior” (s.705). Trots att en partner kan innebära en 

riskfaktor finns det även forskning som visar på att det även är väldigt svårt för en 

person med utvecklingsstörning att vara ensamståendeförälder: 

 

”while many partners contribute positively to family life, some partners will bring new or 

additional difficulties to the parenting that can jeopardize the child´s care or well-being. 

Conversely, many single mothers with IDs will face a plethora of situations that directly 

or indirectly result from their lone parenting that may ultimately increase the risk of harm 

to their child” (Pd 4 s.707). 

 

 Att ha en utvecklingsstörning och inleda ett förhållande med en lämplig person eller att 

veta när det är dags att avsluta förhållandet om partnern visar sig vara olämplig kan vara 

väldigt svårt: 

 

 “…the women with IDs involved in this study often appeared vulnerable in their choice 

of male partners. There was little evidence of selective matching, careful navigation into 

the relationship, and the de-selection of a partner if that relationship becomes inequitable, 

unsafe and unfulfilling for them and their child” (Pd 4 s.707).  

 

En annan riskfaktor för de här barnen som forskningen visat på är att barnen ofta har 

svårare att klara av sina studier än andra barn: ”We found that offspring born to these adults 

completed fewer years of education than did those of parents with IQs in the average range or above” (Pd 

5 s.350). Att ha en utvecklingsstörning och försöka att hjälpa sina barn med läxorna kan 

bli problematiskt eftersom dessa föräldrar till följd av sin utvecklingsstörning ofta har 

färre år av utbildning än andra föräldrar: 

 

“…parents with mild intellectual deficits differed in many ways, other than IQ, from the 

norm. These parents tended to have less education and less prestigious occupations, lived 

in smaller towns , were younger when their first child was born, and were less involved in 

their children´s education than the parents in the comparison group” ( Pd 5 s.352). 

 

 Forskningen i pd 5 har även visat att förväntningarna på sina barns utbildning och 

resultat i skolan ofta är lägre hos utvecklingsstörda föräldrar än hos icke 

utvecklingsstörda föräldrar. ”A second major finding of this study was that low IQ parents in the 

WLS expected their children to complete less education relative to their peers with average or above 

average IQs...” (s.351). Att föräldrar med utvecklingsstörning oftare än icke 
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utvecklingsstörda föräldrar har låga förväntningar på sina barns skolgång, inte har 

samma förmåga att kunna hjälpa barnen med sina läxor, och själva är relativt 

lågutbildade gör att detta kan bli en risk för de här barnen. Detta bekräftas även av andra 

forskningar:  

 

”the mothers had lower scores on scales measuring their level of involvement and 

interactions with their children and in providing enough variety and stimulation in their 

lives. With older children, these mothers seemed to have more difficulties providing 

adequate academic stimulation, an enriched and stimulating environment that would 

include the participation of other family members and a father figure. These difficulties 

could be explained by the fact that the participants were often isolated…” (Pd 6 s.327).  

 

En forskningsstudie från Australien visar på att barn till utvecklingsstörda föräldrar kan 

vara en riskgrupp, men det behöver inte vara så. De menar att det är fel att påstå att ett 

barn som föds av en utvecklingsstörd mamma automatiskt tillhör en riskgrupp för att bli 

försenad i sin utveckling. 

 

 /…/the children of parents with intellectual disability, as a group, may be reasonable 

classed as ”at risk” for developmental delay/learning difficulties. Set against this is the 

finding that parental intellectual disability is not a good predictor of child development. 

The “at risk” label is inappropriate and indeed invalid if applied to any one individual 

child” (Pd 11 s. 124). 

 

6.4 Analys 

Enligt den utvecklingsekologiska teorin äger all utveckling, från vaggan till graven, rum 

tillsammans med omgivningen (Levin, Lindén 2006 s.85). Ett barns närmsta omgivning 

är oftast dess föräldrar. Vi tror att om föräldrarna eller ena föräldern är utvecklingsstörd 

kan det bli svårigheter för barnet att utvecklas på ett bra sätt. Om inte de som står barnet 

närmast och har den dagliga kontakten med barnet har förmågan att lära eller stimulera 

barnet kan det bli problem, speciellt de första åren av barnets liv då de är beroende av 

sina föräldrar och utlämnade till dem. Många barn kanske inte har så mycket kontakt 

med andra än sina föräldrar de första levnadsåren. Om barnet inte lever med båda sina 

föräldrar blir det utvecklingsstörda förälderns eventuella nya partner även den en del av 

barnets närmsta omgivning som barnet ska kunna utvecklas med. Då är det viktigt att 

den nya partnern kan hjälpa barnet utvecklas. Studier har visat att mödrar med 

utvecklingsstörning kan ha problem att välja en lämplig partner med tanke på att det 

finns barn med i bilden.  
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“…the women with IDs involved in this study often appeared vulnerable in their choice 

of male partners. There was little evidence of selective matching, careful navigation into 

the relationship, and the de-selection of a partner if that relationship becomes inequitable, 

unsafe and unfulfilling for them and their child” (Pd 4 s.707).  

 

 Enligt den utvecklingsekologiska teorin är individen medskapare av sin omgivning 

(Levin, Lindén 2006 s.85). Vi tror att för en person med utvecklingsstörning är det 

förmodligen inte helt enkelt att skapa den omgivningen som man vill ha den, eller ens 

kanske har förmågan att förstå vad som eventuellt fattas i den för att göra livet lättare. 

För de här barnen blir det i förlängningen också svårt att vara medskapare till sin 

omgivning eftersom de har föräldrar som kanske inte alltid har den kunskap som krävs 

för att skapa den bästa omgivningen för sina barn. På mikronivå i den ekologiska teorin 

finns barnet i sina närmiljöer. På mesonivån pågår samspelet mellan barnets närmiljöer, 

exempelvis mellan föräldrarna och förskole/skolpersonal, ”denna nivå är av stor betydelse för 

barnets upplevelse av helhet eller brist i sin omhändertagandesituation” (Levin, Lindén 2006 s.86). 

På mesonivå kan problem uppstå för de här föräldrarna, att samspela med förskola/skola 

kan vara svårt för en person med utvecklingsstörning. Forskningen har visat att de här 

föräldrarna ofta inte är så engagerade i sina barns utbildning och inte heller har 

förmågan att hjälpa dem så mycket som de kanske behöver.  

 

”the mothers had lower scores on scales measuring their level of involvement and 

interactions with their children and in providing enough variety and stimulation in their 

lives. With older children, these mothers seemed to have more difficulties providing 

adequate academic stimulation, an enriched and stimulating environment that would 

include the participation of other family members and a father figure. These difficulties 

could be explained by the fact that the participants were often isolated…” (Pd 6 s.327).  

 

 Vi anser att detta lätt kan leda till att barnet upplever en brist i sin 

omhändertagandesituation och riskerar att hamna ”efter” de andra barnen i samma ålder 

som får de hjälp och stöd som de behöver hemifrån.  

 

”Ett barns skolprestationer är exempelvis inte endast beroende av vad som sker i skolan 

utan också av vad som sker i hemmet i form av stöd och uppmuntran eller avsaknad av 

detta och i vilken utsträckning hem och skola har olika former av kontakt med varandra ” 

(Andersson 1986 s. 20).  
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Enligt socialkonstruktivismen lär sig barnen via signifikanta andra (föräldrar och andra 

närstående), man ser sig själv genom de signifikantas ögon (Alvesson, Sköldberg 2008 

s. 85ff). Eftersom barnen lär sig av sina signifikanta andra, oftast föräldrarna, tror vi att 

det kan bli problematisk för barnen om föräldrarna eller ena föräldern har en 

utvecklingsstörning. Detta kan i sin tur bli en riskfaktor för barnet som kan leda till att 

barnet hamnar efter i sin utveckling och inte alls kan lika mycket som de andra barnen 

när det är dags att börja på förskola eller skola. Det är inte bara sådan kunskap som kan 

gå förlorad, även vardagliga rutiner och kunskap om hygien, hälsa, mat och så vidare 

kan gå förlorad vilket kan ge oerhörda konsekvenser för barnet. Människan är en social 

varelse och ens ”själv” utvecklas i interaktion med andra (Alvesson, Sköldberg 2008 s. 

85). I forskningen framkom det även att dessa föräldrar ofta inte var lika engagerade i 

sina barns vardag och liv som andra föräldrar. När ett barn som har det svårt hemma 

med föräldrar som inte engagerar sig går till skolan kommer barnet att bära med sig de 

upplevelser och erfarenheter de har från hemmet med sig till skolan. Ett barn som har 

det svårt i skolan av olika anledningar kan ha ett behov av att prata om detta med sina 

föräldrar för att få tröst eller råd. Om de vuxna då inte på grund av sin okunskap om 

skolvärlden kan förstå barnets problem får detta negativa konsekvenser för barnet 

(Andersson 1986 s. 26). 

 

Att som barn försöka att utveckla sitt ”själv” utan så mycket stöd eller engagemang från 

sina föräldrar tror vi kan bli problematiskt för barnen. Om inte interaktionen hemma är 

så utvecklad och barnet inte får den stimulans det behöver blir det svårt att forma sin 

egen identitet, sitt eget ”själv”.  

 

6.5 Stödet från samhället till föräldrar med utvecklingsstörning 

Uppsatsens tredje tema handlar om stödet från samhället åt föräldrar med 

utvecklingsstörning. I de utvalda primärdokumenten står det mycket om detta tema. 

Mycket av den forskning vi har läst har fokuserat på stödet från professionella och 

samhället åt föräldrar med utvecklingsstörning. Diskussionen i Sverige om föräldrar 

med utvecklingsstörning anser vi har präglats mycket av vilket stöd de här föräldrarna 

behöver för att få de rätta verktygen till att klara av ett föräldraskap.  

 

Enligt den valda forskningen är det vanligt att socialarbetare kommer i kontakt med och 

arbetar kring föräldrar med utvecklingsstörning: ”Of the 58 practitioners who participated, all 

were experienced in working with parents with intellectual disability” (Pd 8 s 371). Flera 
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forskningar har visat att de föräldrar som söker hjälp av professionella med sitt 

föräldraskap i större utsträckning blir av med vårdnaden om sina barn än de föräldrar 

som inte söker någon hjälp: ”Parents who live without professional support seem to have better 

chances of living with their children than parents who draw on professional support” (Pd 1 s.315 ). 

Vad detta beror på finns det inga säkra svar på men enligt forskningen kan det bero på 

att de föräldrar som faktiskt söker hjälp och sedan blir av med vårdnaden om sina barn 

har en grövre utvecklingsstörning än de föräldrar som inte söker hjälp alls. Rädslan för 

att bli av med vårdnaden om sina barn eller att bli granskad i sin föräldraroll är teman 

som är ständigt återkommande i de flesta av forskningarna. I en forskningsrapport från 

Island (pd 14) har forskaren kommit fram till följande: 

 

 “these women belong to the first generation of mothers with intellectual disabilities in 

Iceland who received formal support services for themselves as mothers. This support, 

however, was not always viewed as helpful by the mothers who sometimes saw it as 

surveillance and feared that the support workers would report them to child protection 

authorities” (Pd 14 s.335). 

 

 Att denna rädsla för att bli av med vårdnaden om sina barn finns bland dessa föräldrar 

får olyckligtvis sådana konsekvenser att många väljer att inte söka hjälp, och försöker 

att klara sig själva istället. 

 

 Av de föräldrar som får stöd i sitt föräldraskap av professionella upplever många att 

den hjälp de får inte är riktigt anpassad efter deras förmåga  

 

”From the descriptions obtained in the interviews, it appeared that the interviewed 

mothers did not always experience their encounters with support workers as providing 

them with what they needed to help make their everyday life comprehensible. This had 

first and foremost to do with their perception of nor receiving enough information, or nor 

enough comprehensible information, and with their experience of being treated poorly in 

these encounters” (Pd 12 s.12). 

 

  På frågan hur de professionella borde vara fick forskaren följande svar: “Listen, pay 

attention, take feedback, do what we ask, have confidence in us and trust that we can do it. Don’t judge 

us.” “They should never look down on you, not put words in your mouth “(Pd 10 s. 197). Mödrarna 

har erfarenheter från att de blivit dåligt bemötta av professionella. “The interviewed mothers 

frequently expressed a feeling that, in their interactions with professionals, they had been treated “badly”. 

They had experienced themselves being questioned and observed, feeling accused and judged”(Pd 12 
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s.13). Mödrarna upplever också att de professionella inte ser deras behov och 

önskningar från deras perspektiv. “Professionals frequently interpreted the mothers needs without 

consulting or considering their perspective, opinions, wishes, or needs, in which cases the support 

providers can be described as barriers to change in the lives of these mothers” (Pd 12 s. 18).  

 

Fler forskningar visar på liknande resultat, att inte känna sig dömd eller nedvärderad av 

de professionella är väldigt viktigt för att de här föräldrarna ska vilja ta emot den hjälp 

de kan få. Att hjälpen är rätt anpassad och att den ligger på en lättförståelig nivå är 

också väldigt viktigt. “Most parents recognized that they were unable to read materials but many 

indicated that they could learn of things were presented to them more slowly and if they were allowed to 

try things out” (Pd 2 s.70). I den svenska studien där Marte-Meo metoden användes fanns 

till en början vissa tveksamheter hos vissa av föräldrarna: 

 

“Pappan i familj 2 hade inledningsvis en viss tveksamhet att delta men i efterhand tycker 

han Marte Meo-insatsen har varit mycket bra. Han känner numera att han har lättare att 

mata och byta blöjor på sitt barn. Kontakten med terapeuten har varit viktig eftersom han 

vid flera tillfällen fått beröm som stärkt hans självförtroende” ”Mamman i familj 3 tycker 

Marte Meo-insatsen har varit bra och att hon lärt sig att det är viktigt att hon pratar med 

sin dotter samtidigt som hon leker med henne. Hon tycker att kontakten med terapeuten 

har varit givande och att fler föräldrar skulle ha haft nytta av att träffa henne ” (Pd 3 

s.38).  

 

Ett bra bemötande som inte upplevs som dömande eller nedvärderande av föräldrarna 

verkar kunna leda till ett bra samarbete och viktiga kunskaper för föräldrarna: 

 

”A second theme that emerged from the interviewed mothers narratives was the 

experience of also being supported in meaningful ways. In addition to being questioned, 

accused, and judged, and not finding their life comprehensible, they sometimes also 

experienced having received professional support that they found useful. The mothers 

explained this support to include information and knowledge that helped them to better 

understand various aspects from their everyday life” (Pd 12 s.16).  

 

 Enligt svensk forskning kan det”… finnas behov av ett stödteam för varje landstingsområde eller 

region med särskild kunskap kring utvecklingsstörning och familjebildning”(Pd 7 s 24).  

 

Enligt svensk forskning kommer utvecklingsstörda mödrar föda färre barn i framtiden, 

det minskade barnafödandet bland kvinnor med utvecklingsstörning kan bero på det 

ökade psykosociala stödet samt deras medvetenhet kring preventivmedel (Pd 7 s 24). En 
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forskningsstudie från Canada menar däremot att det kommer födas fler barn av mammor 

med utvecklingstörning i framtiden på grund av normaliseringen och integreringen i 

samhället. 

 

 ”It is thought that because virtually all persons with intellectual disabilities now grow up 

in the community and internalize social norms (in particular the central role of family), 

coupled with the ban on involuntary sterilization, many more children will be born of 

mothers with intellectual disabilities than in the past” (Pd 6 s. 328).  

 

Fram till ungefär födelseåret 1975 finns, i Sverige, personakter i landstingets 

omsorgsarkiv intakta, men efter det sjunker arkivets tillförlitlighet och i framtiden 

kommer det bli svårt att identifiera utvecklingsstörda mödrar och deras barn (Pd 7 s. 

25).  

 

6.6 Analys 

Mikronivån och mesonivån samspelar med exonivån enligt den utvecklingsekologiska 

teorin. På exonivån finns sammanhangen som både barnet och föräldrarna är beroende 

av men inte har något direkt inflytande över, exempelvis kommunala beslut eller lokala 

resurser. Mikro, meso och exonivån samspelar slutligen med Makronivån där 

värderingar, samhällsförhållanden och normer finns (Levin, Lindén 2006 s.86). 

Föräldrar med utvecklingsstörning, och indirekt deras barn, blir på många sätt relativt 

beroende av exonivån och makronivån för att få det stöd som de kan behöva för att klara 

av sitt föräldraskap.  Kommunala beslut, lokala resurser, samhällsförhållanden och 

normer är exempel på sådant som vi tror är väldigt avgörande för utvecklingsstörda 

föräldrar och i förlängningen deras barn. Att barnavårds/mödravårdscentraler, 

barnmorskor, läkare, skolhälsovården, förskolelärare, barnskötare och alla andra som 

kan tänkas möta de här familjerna i ett tidigt skede av banens liv eller kanske till och 

med under graviditeten, har rätt utbildning/information om utvecklingsstörda föräldrar 

och vet vilken hjälp de själva eller någon annan kan erbjuda är väldigt viktigt. 

”Kommunernas utbud och utformning av olika familjestöd får, även om de i vissa fall riktar sig mer till 

föräldrarna än till barnen direkt, också konsekvenser för barnen ”(Andersson 1986 s. 21).  

 

”A second theme that emerged from the interviewed mothers narratives was the 

experience of also being supported in meaningful ways. In addition to being questioned, 

accused, and judged, and not finding their life comprehensible, they sometimes also 

experienced having received professional support that they found useful. The mothers 
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explained this support to include information and knowledge that helped them to better 

understand various aspects from their everyday life” (Pd 12 s.16).  

 

Att ha kunskap om bemötandet för att inte på grund av okunnighet kränka de här 

föräldrarna i sin föräldraroll är även det viktigt för att ett samarbete för barnens bästa 

ska gå att ordna. Detta gör att de normer och värderingar som finns i samhället blir 

väldigt avgörande för de här föräldrarna, om samhället inte är dömande och det finns 

resurser att ta till underlättar det föräldraskapet. I ett samhälle som är dömande mot 

dessa föräldrar och ignorerar deras existens och sopar ”problemet” under mattan kan det 

å andra sidan bli väldigt svårt för föräldrarna och i förlängningen barnen.  

 

Själva yrkesrollen som socialarbetare kan ses som en social konstruktion eftersom 

förväntningarna i samhället kan förändras och socialarbetarna arbetar med sådant som 

ses som ett socialt problem just nu. Den sociala konstruktionen av verkligheten bidrar 

till olika sociala grupper i samhället, vilket sker i sådan utsträckning att de sociala 

idéerna blir så allmänna att de blir som en slags verklighet för medborgarna (Payne 

2008 s. 240). Vi anser att föräldrar med utvecklingsstörning som är i behov av hjälp och 

stöd från samhället kan bero på de sociala idéer som råder idag, men 

socialkonstruktionismen säger ingenting om exempelvis de biologiska orsakerna till att 

föräldrar med utvecklingsstörning kan vara i behov av stöd och hjälp för att klara sin 

föräldraroll för att deras barn inte ska fara illa.   

 

 

7. Diskussion 

7.1 Avslutande diskussion och preliminär helhetsanalys  

Syftet med denna studie var att undersöka hur utvalda delar av forskningslitteraturen 

beskriver och diskuterar föräldrar med utvecklingsstörning för att kunna öka kunskapen 

och förståelsen för detta ämne. Vår forskningsfråga var följande; Hur beskriver och 

diskuterar forskare i ett urval av forskningslitteraturen föräldrar med 

utvecklingsstörning? Vi anser att vi uppfyllt syftet med uppsatsen och att vår 

forskningsfråga blivit besvarad genom att vi noga läst tolv internationella och tre 

svenska forskningsartiklar/studier och då speciellt fokuserat på tre relevanta teman. De 

teman som uppsatsen fokuserat på är: föräldraförmågan hos utvecklingsstörda föräldrar, 

riskfaktorer för barn som växer upp med utvecklingsstörda föräldrar samt stödet från 

samhället till föräldrar med utvecklingsstörning. Vi har granskat 15 forskningsartiklar 
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där varje forskning hade anknytning till minst ett av dessa teman. Det tema som var 

svårast att hitta relevanta citat till anser vi är det tema som handlar om föräldraförmåga. 

Anledningen till detta tror vi kan vara att det är svårt att svara på frågan vad är en bra 

förälder? Vilka egenskaper hos en förälder är viktigast? Hur många misstag är det okej 

att göra och när har det gått för långt? Den utvalda forskningen visar att de flesta 

föräldrarna var villiga att ta emot stöd av antingen professionella, anhöriga eller både 

och för att klara av sitt föräldraskap och kompensera för eventuella brister i 

föräldraförmågan. Det andra temat som handlar om riskfaktorer för barnen visar att 

barnen till utvecklingsstörda föräldrar kan vara en riskgrupp men de behöver inte vara 

det. Några riskfaktorer för de här barnen kan vara att det kan vara svårt för de här 

föräldrarna att lära barnen sådant som är viktigt att veta för att utvecklas eller 

exempelvis ge barnen den hjälp och det stöd de behöver för att klara av sin skolgång. 

Den partner som den utvecklingsstörda föräldern har (i det här fallet modern) kan även 

det utgöra en riskfaktor för barnet eftersom det kan vara svårt för den utvecklingsstörda 

föräldern att ta ställning till om partnern är lämplig eller inte med tanke på barnet. Det 

sista temat som handlar om stödet från samhället visar resultatet hur viktigt det är att de 

här föräldrarna erbjuds rätt stöd och att föräldrarna blir bemötta på ett sådant sätt att de 

själva vill ta emot den hjälp som erbjuds. Rädslan att bli hånad eller dåligt bemött på 

grund av sin utvecklingsstörning eller att bli av med vårdnaden om sitt barn är exempel 

på sådant som gör att vissa av de här föräldrarna är tveksamma till att ta hjälp av 

professionella med sitt föräldraskap.   

 

I ett flertal av forskningsrapporterna framkommer det att de föräldrar som söker stöd 

hos samhället med sitt föräldraskap även är de föräldrar som oftare får sina barn 

omhändertagna. Detta blir ett komplext dilemma eftersom forskningen även visat att det 

är viktigt att dessa föräldrar erbjuds ett bra stöd både från professionella och anhöriga. 

Att söka hjälp och sedan som ett resultat av detta bli av med vårdnaden om sitt barn tror 

vi kan leda till att när nästa barn kommer kanske man är tveksam till att söka hjälp, eller 

att detta sprider sig till andra familjer som helt avstår från att ta den hjälp man erbjuds 

och behöver av rädsla för att bli kritiserade som föräldrar och bli av med vårdnaden om 

sitt barn. Flera forskningsrapporter visar också på att problemen kring barnen ökar när 

barnen blir äldre, men det verkar som att stödet och hjälpen från samhället minskar då, 

vilket också visar på att fler av de äldre barnen oftare blir omhändertagna än de yngre. 

Vi ser det som ett stort problem om de föräldrar som tar emot stöd när barnen är små får 

det att fungera just då, sedan glöms bort när barnen blir äldre. Om föräldrarna är 
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utvecklingsstörda kommer barnen förmodligen längre fram att passera föräldrarnas IQ 

och då tror vi att risken är stor att det blir problem. Vi anser att det är väldigt viktigt att 

inte ”släppa” de här föräldrarna efter att de klarat av och passerat småbarnstiden.  

 

De reslutat vi funnit i vår studie stämmer till stor del överrens med tidigare forskning 

exempelvis Socialstyrelsens rapporter i ämnet. Socialstyrelsen (2007) har kommit fram 

till att riskfaktorer för barn till utvecklingsstörda föräldrar bland annat är föräldrarnas 

intelligens, förekomst av psykiatriska problem, drogmissbruk i familjen, familjens 

resurser samt tillgång till och kvalitet på det informella och formella nätverket. Detta 

stämmer överens med de resultat vi funnit i vår studie. Socialstyrelsen (2005) visar på 

en risk att ett barn kan bli misshandlat eller försummat om förälderns intelligenskvot är 

lägre än barnets. Detta stämmer inte helt överens med våra resultat och primärdokument 

där det skrivs mer om försummelse och inte så mycket om misshandel.  

 

 I denna studie har vi med forskning från stora delar av världen tillexempel från Sverige, 

Island, Australien, Storbritannien, Canada och USA. Det vi tycker kan skilja mellan 

olika länders forskning är att den svenska utgår mycket från barnets bästa och 

barnkonventionen, vilket även de svenska lagarna gör. I vissa av de utländska 

forskningsrapporterna nämns knappt barnen och föräldrarnas integritet verkar viktigare 

än barnets bästa.  

 

7.2 Metoddiskussion  

Metoden vi har använt oss av i den här uppsatsen, en kunskapsöversikt som delvis har 

tolkats hermeneutiskt, anser vi har varit passande för den här typen av ämne som är 

känsligt och tabubelagt. Att läsa ett flertal tidigare forskningar tillsammans med nyare 

forskning har varit lärorikt och gett en bred översikt av ämnet.  

 

En svårighet med den här typen av metod är att urvalet av forskning samt de valda 

teorierna till analyserna kan göra att resultatet kan bli tolkat på ett felaktigt sätt. Då detta 

är en selektiv kunskapsöversikt innebär det att alla infallsvinklar av det valda området 

inte har kunnat täckas in. Fler teorier hade kunnat användas vid analysen för att täcka in 

fler perspektiv inom de valda temana. Studiens trovärdighet borde vara relativt hög då 

endast primärdokument används men tolkningen av resultatet i de valda 

forskningsrapporterna kan ha ändrats eftersom vi har valt ut vilken information som 

skall tas med i studien.  Ett annat problem kan också vara att de flesta av de valda 
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forskningsartiklarna är engelskspråkiga vilket kan medföra att viktiga resultat och 

begrepp blivit felaktigt översatta.  Eftersom vi endast använt oss av skriftligt material 

och på så sätt inte kunnat påverka de som uttalar sig kan det bidra till en god reliabilitet, 

men en begränsning i metoden kan vara att en sekundär tolkning har gjorts då vi använt 

oss av redan skrivet material som blivit tolkat av de som formulerat den ursprungliga 

texten.  

 

Vi har läst dokumenten vid olika tillfällen och vi har förstått resultaten på liknande sätt. 

Vi har också tagit med många och rika citat för att öka trovärdigheten. I vår studie har vi 

försökt ta med forskning från många olika länder och vi har också försökt att ta med 

forskning som visar på olika resultat kring föräldrar med utvecklingstörning. 

Möjligheten att generalisera är begränsad eftersom ett litet urval av 

forskningslitteraturen valts ut och dessa är icke slumpässigt utvalda. Den etiska fördelen 

med en kunskapsöversikt borde vara att forskningsstudierna troligtvis redan är etiskt 

korrekt utförda.  

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning  

När vi letade forskningsartiklar till den här uppsatsen insåg vi ganska snabbt att det 

fanns mycket forskning om hur det är att vara förälder till ett barn med 

utvecklingsstörning, men relativt lite forskning om hur det är att vara barn till en 

förälder med utvecklingsstörning. Nedan följer förslag på fortsatt forskning: 

 

- Vilken hjälp erbjuds idag runt om i Sverige till utvecklingsstörda föräldrar? Ser 

stödinsatserna olika ut i olika kommuner? 

- Till vilken ålder inriktar sig den hjälp som erbjuds? Finns det hjälp att få för en 

utvecklingsstörd förälder som har en tonåring hemma eller är den mesta hjälpen 

och stödet inriktat på småbarn? 

- Hur många barn i Sverige växer upp med föräldrar med utvecklingsstörning?  

- Hur ser lagarna kring utvecklingsstörda samt barnens rättigheter ut i andra 

länder? 
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