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ABSTRACT  

Titel: The child´s best versus parental rights 

 

Author: Weronica Nielsen, Sanna Lejon 
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Summary 

 

The research was about the professionals’ view of guardians, who had an intellectual 

limitation, and their children. This was a historically new and relevant subject. The overall 

goal with this study was to investigate whether a guardian with intellectual limitation had the 

capability to handle a child’s emotional and behavioral development.   Six interviews with 

 working professionals in various branches of social work was performed and processed with i

nductive thematic analysis. The results led to four themes which pointed out how difficult the 

subject is and that it has a loaded character. What differentiated the professionals from one an

other was their own experience, which resulted in how they reasoned about and looked at the 

potential development opportunity for the guardians. However, there was a consensus that it is 

difficult to compensate for the emotional character of the guardians. The results indicated a 

need for some sort of support for these guardians, who suffered from an intellectual 

limitation, in order for them to be able to provide the children with a safe environment 

upbringing environment. 
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Förord 
 

Vi vill tacka vår handledare Mina Sedem som gett oss fria händer att utforma vår uppsats 

samt att hon gett oss positiv förstärkande feedback och snabb respons. Vi vill rikta ett särskilt 

tack till våra respondenter som tagit sig tiden att dela med sig av sina erfarenheter, utan er 

hade studien inte varit möjlig. Sist men absolut inte minst vill vi tacka alla våra barn som gett 

oss tid att låsa in oss i vår ”skrivbubbla” under ett visst antal veckor när vi arbetat med 

uppsatsen.  
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1 Inledning 

Området som ämnas undersökas i föreliggande uppsats är av laddad karaktär, vem får/kan 

vara förälder och vilket är det goda föräldraskapet? Intresset väcktes då vi under studietiden 

fått föreläsningar i ämnet om vårdnadshavare med intellektuell funktionsnedsättning samt att 

vi tagit del av medias rapportering av olika vårdnadsfall. Ämnet är känsligt då samhällets 

grundtanke är och bör förbli att barnet alltid har det bäst hos sina biologiska föräldrar. Även 

hur samhället sett och bemött människor med en intellektuell funktionsnedsättning genom 

åren gör att det kan vara svårt och spräcka bubblan på detta dilemma. Från att vara inlåsta på 

institution och steriliserade till att i dag bo i eget hem och få leva som alla andra. Den 

historiska skammen gör att vi inte vågar eller låter bli att se hur funktionsnedsättningen vilket 

kan bli ett funktionshinder i vardagen när det gäller föräldraskapet. Dessa individer finns i 

många av de sammanhang vi socionomer blir verksamma inom. För att få till en 

evidensbaserad vård krävs svar på helheten för att kunna utgå från det senaste vetenskapligt 

riktiga. Barnperspektivet och dess förstärkande roll i SoL är också en anledning till att barnen 

ska ses som sina egna personer och inte en del av sina föräldrar. Barn har rätt att få ta del av 

en varm känslomässigt stödjande miljö där de ges möjlighet att knyta trygga och fasta band 

till vuxna som vägleder och sätter åldersadekvata gränser som främjar deras utveckling.  

1.2 Bakgrund 

För att skapa en bild av målgruppen och en förståelse krävs en historisk beskrivning över hur 

samhället sett och behandlat dessa individer genom åren. En detaljrik bakgrund i ämnet 

återfanns i ” Från idiot till medborgare” av Karl Grunewald 2009. Titeln på boken visar på 

mångfald av begrepp och behandlingar målgruppen fått utstå genom historien. För att 

begränsa undersökningsområdet valdes att börja den historiska beskrivningen från 1930-talet 

när tvångssterilisering och tvångsisolering startade och då främst för de lindrigt ”sinnesslöa”. 

Fokuseringen låg på de lindrigt ”sinnesslöa” för deras fertilitet och att de levde ute i vårt 

jordbrukssamhälle vilket definierade dem som mest farliga enligt rasbiologerna, vilket vid 

denna historiska tidpunkt hade stor genomslagskraft. Rasbiologerna fick stor genomslagskraft 

i början av den stora depressionen kring 1920. De mer handikappade och utvecklingsstörda 

ansågs inte lika farliga för samhället och människan, eftersom de inte var fertila eller ute i 

samhället på samma sätt. Hotet kom från de lindrigt ”sinnesslöa” men under denna tid var 

avgränsningen för det ”normala” väldigt varierat och osäkert. I Danmark var gränsen 

för ”normal” en intelligenskvot på 75 medan i Sverige användes en kvot på 65-70 

(Grunewald, 2009). Hur ser situationen ut idag? Sverige utgår ifrån intelligenskvot 70 och i 

Norge används intelligenskvot 60, vilket visar att även i dag råder olika vetenskapliga 
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utgångspunkter. Det första ideologiska genombrottet till förändring för målgruppen skedde 

1948 då föräldrar till utvecklingsstörda barn slöt sig samman och skapade stödföreningar. Det 

andra var ”normaliseringsprincipen” som 1967 lagstadgades i insatser till föräldrar med 

utvecklingsstörda barn. I dag lever denna målgrupp i samhället med rättigheter att enligt lag få 

leva och vara som alla andra. I dag blir denna målgrupp föräldrar och det arbetas för att 

barnen ska vara kvar i hemmet, men är stödet för att kompensera den kognitiva 

funktionsnedsättningen tillräcklig?  

1.3 Koppling till det sociala arbetet 

Vårdnadshavare med begränsning i intelligens har inte varit en känd målgrupp om man ser till 

historien, då kunskap om vad och hur hjälp bör erbjudas har varit bristfälligt. För att möta upp 

behovet och förstå helheten krävs information om hur och vad som bör göras. Kunskap om 

det vetenskapliga riktiga kan endast framkomma med forskning och studier av verkligheten, 

vilket i sin tur ger redskap att utföra evidensbaserad vård. Har samhället byggt upp 

stödinsatser för att möta upp dessa föräldrar så att de kan leva som alla andra? I takt med att vi 

blivit självständiga har även kraven på individnivå ökat. I dag krävs stor förståelse för att 

tillgodose sina barn med det bästa samhället har att erbjuda i både skolform, försäkringar och 

övriga nätverk som fritidsintressen. Finns det förebyggande insatser eller aktualiseras insatser 

när problemet först redan är ett faktum där bristande omsorg skapat påtagliga problem för 

familjen? 

1.4 Problemformulering 

Kan en vårdnadshavare med en begränsning i intelligens tillgodose ett barns känslo- och 

beteendemässiga utveckling? Svaret är givetvis att en del kan, medan en del inte kan. Om 

vårdnadshavarna inte kan, hur mycket stöd och vilket form av stöd som krävs för att 

komplettera funktionsnedsättningen i vardagen i syfte att tillgodose barnets behov och rätt till 

en trygg känslomässig varm och stödjande uppväxtmiljö?  

 Hur mycket professionellt stöd krävs det för att komplettera funktionsnedsättningen? När 

övergår stödet till att bli mer än rimligt?  

1.5  Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka de professionellas upplevelse av 

interaktionen mellan barnet och vårdnadshavarna samt omgivningen för barn som växer upp i 

en miljö där en eller båda vårdnadshavarna har en intellektuell begränsning.  
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1.6  Frågeställning 

Hur bemöter vårdnadshavare/havarna med intellektuell begränsning upp mot barnets 

utveckling och behov av interaktion i en känslomässigt varm och stödjande hemmiljö enligt de 

professionella?  

1.7 Begreppsförklaringar 

Här ges en närmare förklaring över de nyckelord vilka används i studien.  

I studien kommer vårdnadshavare att användas synonymt med begreppet vårdnadshavare med 

intellektuell begränsning, vårdnadshavare med IB 

Funktionsnedsättning är något som är en medfödd eller förvärvad skada, vilket innefattar en 

fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Om och när en funktionsnedsättning blir 

ett hinder för individen i vardagen används begreppet funktionshinder, vilket beskriver 

förhållandet mellan individen och omgivningen (Socialstyrelsen, 2011) 

Begreppet känslo- och beteendemässig utveckling, har inhämtats från socialstyrelsens 

utredningsverktyg och dokument (BBIC; barnens behov i centrum, 2006). Författarna har valt 

att fokusera på två områden inom begreppet. Det ena är betydelsen av tidig anknytning – grad 

av trygghet och stabilitet, den andra som handlar om förmågan att uttrycka känslor i samspel 

med föräldrar eller vårdgivare, samt även till andra utanför familjen (Socialstyrelsen, 2006). 

Känslomässig tillgänglighet, användes i studien för att beskriva i vilken mån vårdnadshavarna 

använder sig av kroppskontakt, röst- ögonkontakt i samspelet, med barnet men även 

vårdnadshavarnas förmåga att hantera och möta upp barnets beteende (Socialstyrelsen, 2006) 

Interaktion och kommunikation behandlas som likartade begrepp i studien och ska handla om 

det som finns mellan barnet och vårdnadshavaren, men även den interaktion som uppstår i 

mötet med den professionella.  

2 Teoretisk bakgrund 

Som teoretisk och analytisk utgångspunkt i studien har Empowerment och den Symboliska 

interaktionismen använts. Författarna har även valt att använda Georg Herbert Meads variant 

av symbolisk interaktionism som utgångspunkt i denna studie.  

 2.1 Symbolisk interaktionism 

Den symbolisk interaktionism kan sammanfattas med hur vi blir bemötta och värderade bildar 

materialet till den egna självbilden och ens självupplevelser. Attityder som individen blir 

bemött av internaliseras hos individen och blir grunden för det egna handlandet. Individen 

söker och förlitar sig på gemensamma symboler och tolkningar i interaktionen med andra 

individer och grupper, en gemensam tolkning är förutsättningen för att människor ska förstå 

varandra (Giddens, 2009). 
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2.2  George Herbert Meed 

George Herbert Mead (1863—1931) var en var en amerikansk filosof och socialpsykolog som 

hade ett viktigt inflytande över det sociologiska tänkandet. Hans tankar är grunden för den 

teoretiska traditionen symbolisk interaktionism. De verk som är publicerad har han själv inte 

medverkat till utan det är sammansatta anteckningar från studenter som deltagit i hans 

undervisningar. 

2.3 Medvetande  

Mead menar att medvetande och jaget blir till i mötet med vardagen med andra människor av 

kött och blod. Vilket han benämner som social spegling
1
. Jaget och medvetandet är en social 

skapelse och det är språket som medverkar att det blir till. Medvetandets födelse är social, 

medan människans kroppsliga organsim är biologisk (Berg, 2007). Enligt Mead växer det 

medvetna jaget fram i en social process, vilket innebär att individens identitet och 

självmedvetenhet växer fram i förhållande till någon annan (Giddens, 2009; Berg, 2007). 

Symboler och språk måste utvecklas i kommunikation med andra. Barnets utveckling och 

kognitiva förmåga är uppbyggd på alla de relationer de ingår i. Förmågan att skapa och 

interagera med symboler och språk är inte givet från födseln utan utvecklas i det sociala livet 

människor emellan (Berg, 2007). Symboler är gester, språk och ansiktsuttryck som 

representerar vad vi vill förmedla. Kommunikation är unikt för mänskligheten då människan 

är förmögen att sätta sig in i den andres upplevelsevärd. Kommunikation med andra handlar 

om att söka förståelse för vad den andre vill förmedla, vilket också skapar grunden för egna 

handlingar (Giddens, 2009).  

2.4 Jaget 

Enligt Mead utvecklas jaget genom det sociala livet, det vill säga i förhållande till någon 

annan. Mead myntade begreppet ”rollövertagande” som utvecklas i en social interaktion med 

andra, vilket innebär hur jag blir bemött inverkar på hur jag bemöter andra (Berg, 2007). 

Rolltagandet är en förmåga som utvecklas i interaktion med någon annan. Mead beskriver 

detta i två faser. Den enkla och första fasen är lekstadiet där barnet härmar och imiterar 

människor i sin omgivning. Här antar barnet all olika möjliga roller och byter positioner för 

att upptäcka sin omgivning utifrån olika perspektiv. Här kan barnet anta sig rollen som 

doktor, lärare, mamma eller pappa det vill säga att barnet tror att den är doktor. Denna fas 

skapar och formar barnets sociala verklighet (Giddens, 2009; Svedberg, 2007). Den andra 

fasen, spelstadiet, inträder vid åtta – nio års ålder, då barnet börjar delta i organiserade lekar i 
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stället för sporadiska och ostrukturerade lekar. Under denna fas lär sig barnet hur samhällets 

normer och värderingar är strukturerade. Här utvecklas den klassiska rollen som mamma – 

pappa – barn. Barnet tar också in andra rollkaraktärer utanför familjen. Här bearbetas och 

organiseras leken, barnet abstraherar fram artlika handlingar som riktas av artlika personer. 

Som exempel kan ges kassörskan i Konsum affären. Att leka organiserade med andra 

människor kräver en utvecklad förståelse för rättvisa och delaktighet. Här måste barnet ha en 

utvecklad förmåga att fånga upp attityder och ta in andra i sin lek samt förstå lekens regler. 

Rollspelet i den andra fasen är mer utvecklat och medför en genombrytning för barnets 

utveckling. Mead menar att under denna fas lär sig barnet vad den generaliserad andre är, den 

generaliserad andre är den organiserade uppsättning attityder som är gemensamt för en grupp 

och som individen successivt upptar som en bakgrund eller referens till sitt eget handlande. 

När barnet blir medveten om den generaliserande andre, det vill säga kan fånga upp och ta del 

av andras attityder och värderingar samt förhålla sig till det uppstår en självmedvetenhet hos 

barnet. Denna socialiseringsprocess fortsätter livet ut men det barnet tar del av vid sin 

barndoms socialisation är grunden och den viktigaste (Berg, 2007; Svedberg, 2007; Giddens, 

2009).  

2.5 Två sidor av jaget, Me & I 

Mead myntade begreppet Me & I. I agerar i nuet och är kreativ, impulsivt handlande samt 

subjektiv. Me är den jag är den historia som fylls på samt utvecklas i interaktion med andra. 

Me är objektiv och besitter kvalifikationer som kontroll och struktur. I kan ifrågasätta Me. I 

handlar på instruktion av Me men det gör inte I till slav under Me. I kan agerar oförutsägbart, 

men Me är den delen av jaget som svarar mot organiserade attityder hos andra som man själv 

antar. Me & I agerar i växelverkan och för en dialog med varandra i förhållande till 

omvärldens handlande. Det jag blir bemött med resonerar Me om och I agerar utifrån 

resonemanget. Mead menar att medvetandet kan riktas mot individen själv, vi har en dubbel 

jag upplevelse genom att vi speglar oss genom andra blir vi medvetna om oss själva. Det är 

Me och I blir den som upplever, känner, tänker och handlar i situationen. Det uppstår 

situationer där vi aldrig exakt vet hur vi kommer att agera, förrän handlingen har ägt rum 

(Berg, 2007). 

2.6 Mening 

För att ett barn ska utvecklas till en individ med medvetande och personlighet krävs stimuli 

från omgivningen. Det är viktigt att den som sänder ut signaler i det här fallet, barnet blir 

bemött med en respons där både barnet och mottagaren blir påverkade på samma sätt. När 

barnet skrattar blir den bemött med skratt, leende eller annan stimuli. Här blir objekten i 
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omvärlden meningsbärande, d.v.s. här sker det första rollövertagandet och de blir knutna till 

det som benämns som symboler. Mead menar att denna förmåga är den viktigaste substansen i 

människans reflekterande intelligens. Enligt honom har denna förmåga sitt ursprung i det 

sociala och inte i det biologiska. Han opponerar sig mot antagandet att det initialt finns en 

förutsättning att mottagare ska besitta förmågan att tolka den stimuli som kommer den 

tillhanda. Vilket kan sammanfattas med att ett socialt beteende får sitt ursprung genom att 

mottagare och sändare i växelverkan ger stimuli gentemot varandra. Innebörden i stimuli 

skapar symboler vilket skapar tredje steget, medvetande om den mening som den sociala 

processen skapat hos objektet (Berg, 2007).  

 2.7 Empowerment 

För att undersöka om hjälp och stöd till dessa intellektuellt begränsade föräldrar kan 

tillgodoses valdes Empowerment som analysverktyg. Empowerment teorin står för egenmakt, 

där verktyg i det sociala arbetet ska ges så att individer kan ”få bättre kontroll över sina liv och 

sina omständigheter” (Trevithick, 2008:294; Thompson, 2002a:91). Den är en kognitiv teori 

som har i syfte att hjälpa individer slippa osanna åsikter och tankar om sig själva. Därmed 

strävas det efter att skapa en positiv syn på sig själv, där resurser och kompetenser ska 

användas för att uppnå personliga mål (Payne, 2005). Det är viktigt att ge individen 

förutsättningar för att kunna göra val och se andra alternativ, vilket ger mer makt till det egna 

livet. Här bör den hjälpande stå tillbaka och inte ta över individens egen förmåga att förändra 

sitt liv. Den hjälpande möjliggör bara faktorer för att främja empowerment processen 

(Trevithick, 2008). Egenmakten ska läggas så att individen får ett större handlingsutrymme, 

där personliga och sociala hinder minskas och i stället ökar det egna självförtroendet och den 

egna förmågan till förändring (Payne, 2005). I Payne beskrivs empowerment med dessa ord 

”man kan inte ge makt åt människor, utan de måste få hjälp med att själva ta makt”(Payne, 

2005:417). De professionella ska förhandla och tillsammans med den berörda nå 

överenskommelse. Här skapas ett klimat av gemenskap och samarbete, vilket är 

utgångspunkten när det arbetas direkt med brukaren med denna metod. För att tydliggöra 

målet kan avtal upprättas, vilket i sin tur skapar struktur och tydliggörande av målet 

(Trevithick, 2008).  

3 Metod 

3.1 Förförståelse 

Författarnas kunskap inom ämnet sträcker sig dels till medias rapportering av 

uppmärksammade familjer, där insatser och stöd inte har blivit etablerade. Men även till de 

möten och föreläsningar författarna har tagit del av under tiden som studenter på 
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socionomprogrammet. Författarna läser olika inriktningar inom programmet, förförståelsen 

skiljer sig därför åt i fråga om socialtjänstlagarna och dess tillämpning. Författarnas 

förförståelse innefattar en tanke om att föräldrar med en funktionsnedsättning i intelligens kan 

behöva någon form av stöd från någon för att utveckla sin förmåga och interaktionsmässigt 

växa med barnets känslo- och beteendemässiga utveckling. Förförståelsen är av största vikt då 

man tolkar något hermeneutiskt. Förförståelsen är den kunskap forskaren har inom ämnet, 

vilket är en utgångspunkt för tolkningen och kan vara med och påverka den tolkning man som 

författare gör (Olsson & Sörensen, 2007). Avgörande för den vetenskapliga kvalitén är 

forskarens integritet, vilket ger hållbarhet i de etiska besluten som gäller undersökningen, 

vilket också påverkar tolkningen. I den kvalitativa intervjun förstärks betydelsen av 

forskarens integritet, där känslighet för moraliska frågor är viktiga då det är genom forskaren 

som kunskapen tas emot (Kvale & Brinkmann, 2009). Att inneha god kännedom om 

värdefrågor och de etiska riktlinjer och teorier är bra, men det är i första hand forskarens 

integritet där insikt, ärlighet och opartiskhet som är de definitiva faktorerna för ett gott 

resultat, att göra gott (Kvale & Brinkmann, 2009).      

3.2 Forskningsdesign 

Den kvalitativa forskningsintervjun ger möjlighet till att fånga respondenternas upplevelser 

och känslor över fenomenet utifrån deras egna perspektiv. Metoden ger även fylliga data som 

ökar möjligheten att få nyanserade svar på frågeställningen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Syftet med att använda den kvalitativa intervjun är att fånga en helhetsförståelse av det 

speciella förhållandet och för att hitta en så realistisk fullständig bild som möjligt (Olsson & 

Sörensen, 1999). Den kvalitativa metoden ger möjlighet att studera ett helhetsperspektiv och 

fånga den subjektiva upplevelsen av ett fenomen såsom den upplevs och beskrivs av 

studieobjekten (Larsson, 2005). Enligt Patton i Larsson (2005) är man som forskare tvungen 

att göra vissa avgränsningar, men metoden ger än dock möjlighet att fånga ett 

helhetsperspektiv. Kvalitativ metod ger en möjlighet att studera vardagliga situationer för att 

inhämta data vilket var syftet med föreliggande studie, då syftet var att fånga de 

professionellas upplevelser av fenomenet i det vardagliga. Metoden är inspirerad av olika 

kunskapsteoretiska vägar dels från empirismen och induktion, vilket innebär att kunskap 

inhämtas från sinnen och genom observationer och erfarenheter. Men också från 

Rationalisterna och deduktion som baserar sig på den kognitiva förmågan och teorin, vilket 

innebär att man utgår från teorin för att söka bekräftelse i det verkliga (Larsson, 2005). Olsson 

och Sörensen tar upp att den kvalitativa metoden kan söka kategorier, beskrivningar eller 

modeller som bäst fångar upp det fenomen forskaren vill undersöka (Olsson & Sörensen, 
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1999). Vilket ligger i författarnas intresse att fånga upp det multipla och de eventuella olika 

mönster som kan finnas i mötet med det författarna ska undersöka.  

3.2.1 Vetenskapsfilosofiskposition 

Den vetenskapsfilosofiska positionen i uppsatsen är empirismen. Det empiriska perspektivet 

är baserat på en hermeneutisk syn där vi tyder människan i sin helhet, vilket är att studera de 

olika delarna människan ingår i för att sedan tolka den helhet som omsluter människan 

(Larsson & Goldberg, 2008). Författarna kommer att ha ett induktivt förhållningssätt i 

studien, där de kommer att utgå ifrån verkligheten som författarna sammanför till allmänna 

principer vilket kopplas till teorin (Olsson & Sörensen, 1999). Ett konstruktivistiskt synsätt 

används i syfte att fånga upp hur personliga och sociala konstruktioner formar individens 

perspektiv samt svarar mot den gemensamma sociala verkligheten. I interaktion med andra 

skapar individen det sociala samspelet med sin omgivning. Den sociala konstruktionen av 

verkligheten bidrar till att gemensamma sociala konstruktioner socialiserar in individen i 

samhället och blir en del av det. Det sociala samspelet förändras övertid och en noggrann 

analys av samspel mellan individer kan ge en förståelse av sociala relationer samt hur 

individens identitet och beteende formas i samklang med någon annan (Payne, 2005). Berger 

och Luckman refererat i Alvesson och Sköldberg (2008) inspirerad av Mead och den 

symboliska interaktionismen lyfter fram att människan är social till sin natur, där självet 

utvecklas i interaktion med andra. Berger och Luckman menar att vi ”typifierar
2
” när vi delar 

vardagsvärlden med andra. I en face to face relation spinner vi vidare på det vi delar och 

skapar oss en bild som vi sedan tar med oss. Vilket de benämner med begreppet 

”objektifieringar”
3
 vilket vi kopplar till Meads begrepp symboler (Alvesson & Sköldberg, 

2008).   

3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Urval av litteratur 
Under studiens gång har vi sökt på svenska och internationella databaser via högskolans 

proxyinloggning med start hösten 2011. Databaserna var Sociological abstract, Social 

Services Abstracts, sociological abstracts, Libris, SwePub och SweMed+. Vi har sökt på 

begreppen ”funktionsnedsättning i intelligens”, ”vårdnadshavare med en 

utvecklingsstörning”, ”barn till föräldrar med en funktionsnedsättning i intelligens” i 

kombination med föräldrar, föräldraskap och vårdnadshavare. Författarna har även sökt på 

sökmotorn www.google.com. Författarna valde ut forskningsrapporter som belyste 

                                                             
2
 Benämner svensk, barn, brandmän mm 

3
 Symboler, tecken , språk  

http://www.google.com/
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vårdnadshavarnas behov av stöd och svårigheten med att etablera stöd. Det var svårt att hitta 

rapporter som lyfter fram barnets perspektiv, dock hittades socialstyrelsen publikationer samt 

ett FIB projekt som lyfter upp barnets perspektiv.  

3.3.2 Urval av respondenter 

Urvalet av respondenterna baserades på att det skulle finnas en erfarenhet hos respondenten 

av att ha mött en vårdnadshavare med en begränsning i intelligens i sin roll som professionell 

yrkesutövare inom socialt arbete. Rekryteringsförfarandet har skett genom att författarna 

ringde upp och frågade efter en socialsekreterare/behandlare inom LSS och en inom SoL och 

bokat intervjuer med de sex första villiga som valde att medverka. Det var inte svårt att 

rekrytera professionella till intervjuerna.  

3.4 Genomförande 

3.4.1 Insamlingsmetod 

Empiriska data har samlats in med hjälp av en den kvalitativa forskningsintervjun. Författarna 

valde att intervjua sex personer. Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats dels 

av etiska skäl då respondenterna hade ett yrke som krävde sekretess dels för att 

respondenterna skulle känna sig trygga under intervjun.  Tiden för intervjuerna var satta till 

maximum sextio minuter med hänsyn till att materialet skulle transkriberas
4
 i sin helhet. 

Information gavs om samtycke samt redovisades för deltagande respondenter syftet och hur 

studien skulle genomföras därefter bad författarna om samtycke till deltagande (Larsson, 

2005). Vidare informerades dem att det som framkom under intervjuerna hålls konfidentiellt 

för att skydda individen som person. Detta kan betyda att författarna har bytt ut ord eller 

formuleringar i meningar från intervjun utan att ändra innehållet (Larsson, 2005). Författarna 

har tagit hänsyn till och med respekt hanterat respondenternas omedvetna handlande. Mycket 

av människans upplevelsevärld och inre medvetande är för oss sedan länge forskat omedvetet 

(Larsson, 2005). Respondenter var personer som intervjuades kring sina erfarenheter som 

yrkespersoner. Vilket gör att författarna på ett etiskt riktigt sätt kan få fram fakta kring ett 

fenomen utan att det är knutet till en enskild individ.  Författarna valde en explorativ ansats 

där intervjun var ringa strukturerad för att nå ny kunskap och nya infallsvinklar inom det 

valda ämnet (Kvale & Brinkmann 2009). Vid första intervjun användes en bandspelare vilket 

vid transkriberingen visade sig vara svårt att lyssna av. De resterande intervjuerna gjordes 

med mobiltelefon, vilket var ett mer tillförlitligt sätt då ljudkvalitén var betydligt mycket 

bättre. För att säkerställa att all data kom med i inspelningen användes två mobiler vid varje 

                                                             
4
 Innebär att materialet skrivs ner ordagrant 
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intervjutillfälle med undantag från den första. Intervjuerna varade mellan tjugosju minuter och 

sextio minuter. Den första intervjun var längst då denna respondent visade sig ha lång 

erfarenhet av målgruppen samt en bred erfarenhet av forskning - och projektarbete inom 

området. Intervjuerna genomfördes av båda författarna, där den ena hade en mer 

tillbakadragen roll och förde anteckningar under intervjun. Vid ett tillfälle intervjuades två 

personer då de i sin yrkesroll arbetar tillsammans och har gemensamma arbetsuppgifter. 

Vilket visade vara den intervju som blev en utmaning i att få fram fakta och upplevelser ur då 

respondenterna förde en dialog med varandra och upplevelsen blev att den detaljrika muntliga 

dialogen minskade.  

3.4.2 Bearbetningsmetod och analysverktyg  

Intervjuerna transkriberades utifrån sin helhet med undantag från harklingar, hostningar och 

tystnad. Då metoden är induktiv utgår forskaren inte från en teori utan den växer fram i 

analysarbetat då olika teman blir synliggjorda (Hayes, 2000). Den induktiva tematiska 

analysen är uppbyggd i sju steg; transkribera, noggrant lyssna och notera, finna mönster, 

identifiera prototema, ytterligare genomgång av materialet, fastsälla tema och identifiera de 

med namn, och i det sista steget redovisa illustrativ data under varje tema (Hayes, 2000). 

Under analysprocessen användes Hayes sju steg för att komma fram till teman, där illustrativa 

citat belyste studiens frågeställning och syfte. Författarna lyssnade på intervjuerna 

tillsammans för att säkerställa att författarna uppfattade de rätt. Författarna transkriberade 

hälften av intervjuerna var. Materialet lästes noggrant igenom och intressanta begrepp som 

var relevanta till ämnet noterades. Separata listor användes för att inte blanda ihop dem med 

övrig data. De olika listorna sammanfördes och ett mönster framträdde som sorterades under 

provisoriska teman. Prototemana växte och förändrades under analysprocessen. Med det 

menas att temana inte var definierade i förväg utan teman uppstod genom återkommande 

ämnen som identifierades i materialet och som kom upp vid mer än ett tillfälle under 

analysprocessen i en viss uppsättning data (se bilaga 1). Då en mättnad uppstod fastställdes 

teman för vidare analys. För att säkerställa att mättnad var uppnådd lästes materialet återigen 

igenom för att noggrant undersöka om det fanns ytterligare material att fylla på med under 

varje tema. Därefter sammanfördes allt material under varje specifikt tema och slutligen 

definierades de olika temana med namn där redovisning av illustrativ data under varje tema 

sammanställdes. Metoden i sig gav förutsättningar att fånga respondenternas upplevelse och 

tankar förutsättningslöst där möjlighet att se och fånga upp det icke självklara 

utkristalliserades. 



17 
 

3.4.3 Intervjuguidens utformning 

Då författarna önskade att intervjumaterialet skulle vara så neutralt och opåverkat som möjligt 

användes syfte och frågeställning som enda intervjufråga. Författarna informerade 

respondenterna om dessa i en kort presentation nedskrivet på informerat samtycke blankett (se 

bilaga 2). Författarna höll sig tysta och inte vägledande under intervjuerna för att 

respondenterna fritt skulle få berätta om det berörda ämnet utifrån sina egna erfarenheter och 

upplevelser. Om oklarheter i vad respondenterna åsyftade uppkom kompletterade författarna 

endast med frågor för att förtydliga det respondenten redan berättat. 

3.5 Uppsatsens trovärdighet  

3.5.1 Reliabilitet och validitet vid kvalitativ metod 

Reliabilitet och validitet värderas inte på samma sätt som i kvantitativ forskning då kvalitativ 

metod inte går ut på att skaffa tillförlitlighet med mätbardata i form av siffror. Studiens 

validitet kommer att vara av intern kvalité, dvs. författarnas förmåga att beskriva den egna 

bakgrunden, utbildning samt den egna förförståelsen. Men även av vikt att kunna presentera 

hur datainsamling har gått till i detalj samt hur urvalet av respondenter har gått till. 

Förhoppningen och utgångspunkten är att författarna ska kunna redovisa olika 

intervjupersoners kunskapserfarenheter inom ämnet samt detaljrikt redovisa den inhämtade 

informationen. Reliabilitet ger sig uttryck genom att författarna mäter, beskriver, redovisar 

och diskuterar på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att analysarbetet är pålitligt och författarna 

har gjort noggranna tolkningar av insamlad data. Studien kommer att ge sig uttryck genom att 

forskningsprocess redovisas i detalj så att läsaren kan lätt följa den röda tråden genom arbetet 

samt följa upp det som redovisas i analysen (Kvale & Brinkmann, 2009).  

3.5.2 Generaliserbarhet  

Då studien endast undersökt ett mindre antal professionellas upplevelse av hur 

vårdnadshavare med en funktionssättning i intelligens bemöter sina barn, kan inte studiens 

resultat vara generaliserbart. Då studien är begränsad inom ramen för en c-uppsats är det inte 

möjligt att hitta ett mönster som är appliceringsbart på en större population. Alvesson och 

Sköldeberg (2008) menar att det är möjligt att med stöd av teori och tidigare forskning göra 

successiva utvidgningar inom en viss domän både möjliga och önskvärda. Enligt Shutt (2001) 

är det lätt att generellt börja prata om ett fenomen i generella termer vilket är ett av de vanliga 

misstag forskaren gör. I allmänhet menar Shutt att människor som gör studier av verkligheten 

är ivriga att föra ett resonemang om att deras studier är överföringsbara på en större 

population med syfte att höja statusen på forskningsresultat. Vilket skulle kunna innebära att 
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författarna i denna studie, utan denna förförståelse, börjar föra ett resonemang om att 

resultatet generellt gäller denna målgrupp.  

3.5.3 Studiens begränsningar  

Studien är begränsad till att innefatta endast sex professionellas beskrivningar av hur de 

upplever interaktionen mellan barnet och dennes vårdnadshavare med en funktionsnedsättning 

i intelligens. Studien är liten vilket gör att resultat är svårt att generalisera. Ytterligare en 

avgränsning är att studien inte har några beskrivningar från vårdnadshavare med 

funktionsnedsättningen eller barn som vuxit upp med vårdnadshavare med 

funktionsnedsättningen. Studiens begränsning blir således att den endast belyser de 

professionellas uppfattning av fenomenet i verkligheten i relation till deras uppfattning om 

fenomenet. 

3.6 Etiskt ställningstagande  

Det är viktigt att väga in vad som är etiskt riktigt i en kvalitativ forskning då det är individer 

som delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser. Att som forskare noga tänka igenom 

de etiska frågorna innan och under forskningsprocessen är av vikt för att säkerställa att det 

etiska ställningstagandet hålls vid liv under processen (Larsson, Goldberg :2008). Författarna 

har säkerställt att det vetenskapliga resultatet inte hade visast om det hade överträtt vad som är 

etiskt riktigt i det förhållande vi befann oss i. Författarna har utgått ifrån de etiska riktlinjerna 

som finns beskrivna i Vetenskapsrådets publikation, God forskningssed (Gustafsson, 

Hermerén & Petterson, 2011). Samtycke, författarna informerade respondenterna om det 

allämna syftet med studien och tillvägagångssättet. Information gavs att deltagandet är 

frivilligt och att respondenten kan avbryta sitt deltagande utan att vara förbunden med att ge 

ett skäl till varför de väljer att avbryta (Larsson, 2005). Konfidentialitet innebär att författarna 

har vidtagit åtgärder som skyddar respondenternas integritet. Författarna har använt sig av 

figurerade namn och inte återgett vilken kommun intervjuerna är genomförda i, allt för att 

avidentifiera respondenterna. Respondenterna är yrkesverksamma inom socialtjänsten vilket 

innefattar att de omfattas av sekretess och tystnadsplikt vilket förefattarna har tagit hänsyn till. 

Författarna ställde inte frågor eller bad respondenter utelämna beskrivningar som innehöll 

personlig karaktär eller innefattade hälsa i övrigt (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011). 

Författarna valde ut respondenter från sex olika arbetsområden vilket gjorde att författarna att 

säkerställde att respondenterna inte kommer att kunna identifiera varandra i studien.  

4 Tidigare forskning 
Här presenteras valet av forskning som knyter an till studien och forskningsfrågor som studien 

vill besvara. Valet av rapporter och övrig litteratur är grundade på att författarna vill belysa att 
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det kan finnas behov av stöd samt svårigheten att etablera rätt stöd och vidmakthålla stödet för 

att säkerställa barnets behov av god omsorgsmiljö. 

Först presenterar författarna det s.k. FIB projektet, en studie som pågått under fler år i 

Uppsala Län med start 1999 där ett samarbete med landstinget och två kommuner i länet 

startades för att stödja personer med intellektuell begränsning i sin föräldraroll. Därefter 

presenteras Karin Killéns bok ” ”Svikna barn – Om bristande omsorg och vårt ansvar för de 

utsatta barnen”. Därefter följer två olika studier som socialstyrelsen publicerat; 

Socialstyrelsens publikation” Barn som har föräldrar med en utvecklingsstörning”, beskriver 

vikten av att de yrkesverksamma personerna kring dessa barn ska inneha kunskap om 

vårdnadshavarnas utvecklingstörning för att förstå konsekvenserna för barnet.  ”Föräldrar 

med utvecklingsstörning och deras barn”, är en annan publikation som betonar vikten av 

samarbete mellan de olika berörda parterna. När omsorgen sviktar – Om barns utsatthet och 

samhällets ansvar en sammanfattning över tidigare undersökningar som undersöker 

föräldraförmågan och hänsyn tas till mödrarnas uppväxtmiljö. Frågan om rätten till 

föräldraskap tas upp. 

4.1 FIB projektet 
FIB projektet i Uppsala har pågått under flera år med start 1999 där ett samarbete med 

landstinget och två kommuner i länet startades för att stödja personer med intellektuell 

begränsning i sin föräldraroll. Utgångspunkten för projektet var dels säkerställa barnets rätt 

till en god uppväxtmiljö dels föräldrars rätt till stöd så att de i sin tur kan ge sina barn god 

omsorg. Projektet kom fram till att samarbete är en viktig förutsättning för att kunna etablera 

insatser som är verksamma (FoU-rapport 2009). Projektet använde sig av gruppverksamheter 

dit föräldrar och barn fick komma för att få gemenskap och samtidigt delta i olika teman av 

diskussionsämnen. Här var även gäster inbjudna för att hålla föreläsningar. Resultatet från 

projektet visade på att de teman som vårdnadshavarna fick ta del av kunde de applicera i det 

vardagliga. Ett tema behandlade hur och varför en förälder söker vård för sitt barn på 

vårdcentralen. Sjuksköterskan som hade givet information upplevde ökade besök från dessa 

föräldrar. De tog oftare kontakt med vårdcentralen och vågade ställa krav enligt henne (FoU-

rapport 2009). I rapporten redovisas hur det upplevs att föräldrar vågade börja ställa krav i 

skola samt delta mer medvetet och med självsäkerhet. En gruppledare beskrev hur denne var 

med på ett föräldramöte där den intellektuellt begränsade föräldern plötsligt bad om ett lägre 

tempo för att själv kunna följa med, tempot på mötet sjönk och alla kände sig delaktiga (FoU-

rapport 2009). 
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4.2 ”Svikna barn – Om bristande omsorg och vårt ansvar för de utsatta barnen” 
Författaren Killén (1994) behandlar omsorgssvikt och barnmisshandel i sin bok ”Svikna barn 

– Om bristande omsorg och vårt ansvar för de utsatta barnen”. Enligt henne krävs det ett 

gemensamt samarbete mellan olika ansvarsområden för att kunna ge det optimala av alla 

insatser. Detta kräver att problemen synliggörs och att de arbetande inom individ och 

familjeomsorgen ser och vågar ta tag i problemet. Killén beskriver utifrån sina egna 

undersökningar att det är svårt för oss människor att ta tag i det som är jobbigt. Hon menar att 

vi människor värjer oss och se verkligheten för att skydda oss själva från obehag. I boken 

beskrivs att det som begränsade skyddet för dessa barn var just förnekandet av den bristande 

omsorgen (Killén, 1996). Vidare beskrivs hur interaktion är en ömsesidig påverkan vilket 

bildar anknytning mellan barn och förälder, interaktionen fortsätter genom hela livet och är en 

kedja som skapar och förändrar båda parter. För att göra anknytning möjlig beskrivs flera 

olika förmågor vilka är nödvändiga för att kunna starta en sådan process (ibid). Killén har 

tagit fram sju viktiga förmågor som ska finnas hos en förälder, dessa förmågor ska säkerställa 

att barnet får växa upp i en trygg, säker och känslosam miljö. Att uppfatta barnet realistiskt är 

en av de viktigaste förmågor en förälder bör ha för att kunna ge sitt barn god omsorg. Hon 

talar om att det är hur fasetterat och verklighetstroget vi ser på barnet som bildar till hur vi 

uppfattar barnet vilket i sin tur har stora konsekvenser i omsorgen av barnet. Det är viktigt för 

barnets behov att kunna se och möta deras nödvändigheter. Killen beskriver hur vissa 

föräldrar t.ex. schizofrena mödrar ser barnets behov genom sig själva, är de törstiga är barnet 

det också som om att barnet är en fortsättning av dem själva (ibid). En annan förmåga är att 

engagera sig i det barnet gör i form av lek, sorg samt glädje. Dessa är viktiga för att skapa ett 

positivt samspel där barnet och föräldrarna stimulerar varandra med interaktion. Här är det 

viktigt att barnet blir accepterat och speglat för den de är vilket skapar en trygg anknytning 

(ibid). Förmåga till empati och inlevelseförmåga är grunden för att kunna ha en realistisk oro 

detta för att fysiskt och känslomässigt kunna bemöta barnet på rätt sätt. Förmåga att se barnets 

behov och sätta det framför sitt eget är också en viktig del i gott föräldraskap. Utan detta kan 

de allra minsta barnen leva i livsfara och de större barnen uppleva ångestskapande situationer 

och trauma, eftersom utan denna förmåga ses ofta inte sambandet mellan beteende och 

konsekvenser. Ett exempel är, om föräldern spenderar de sista pengarna på egna behov i dag 

finns inte pengar till blöjor i morgon. De ser inte sambandet mellan vad de gör och 

konsekvensen av handlandet, förmågan att låta barnets behov styra saknas (ibid).    Att kunna 

tolerera konflikter och frustrationer tillhör en stor del av föräldrarollen då det är ofrånkomligt 

att barn frustrerar sina föräldrar. Har föräldrar en outvecklad förmåga att hantera konflikter 
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kan dessa komma och avreageras på barnet (ibid). Här ska föräldern ha en förmåga att 

härbärgera egna smärtor och frustrationer och inte avreagera sig på barnet. 

4.3   ”Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn”                  
”Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn”, är en annan publikation som betonar 

vikten av samarbete mellan de olika berörda parterna. Studien belyser socialsekreterarnas 

inställning och förhållningssätt kring att starta en utredning och menar att de ofta känner sig 

osäkra i sin roll och är ambivalenta. Studien har även kommit fram till att det råder ett 

bristande samarbete mellan socialsekreteraren och föräldern. Detta beror enligt studien på att 

socialsekreterarna inte innehar tillräckligt kunskap om hur funktionsnedsättning kan bli ett 

hinder för individen i vardagen (Socialstyrelsen, 2005-121-3). Publikationen lyfter fram 

vikten av ett fungerande nätverk, att det kan vara en tillgång för familjen då det ofta saknas 

tillgång till vänner, grannar. Både informella
5
 och formella

6
 nätverk kan bidra till att 

vårdnadshavarna klarar av sitt föräldraskap. En nackdel kan vara att de informella nätverk kan 

upplevas vara påträngande och kontrollerande för vårdnadshavarna, vilket inte gynnar 

vårdnadshavarens utveckling av dennes föräldraförmågor (ibid). Föräldrarnas hälsa är en 

annan aspekt som påverkar föräldraförmågan. Det kan handla om psykisk ohälsa men även 

fysisk ohälsa. I publikationen redovisas en studie genomfört av Feldman med kollegor (2002) 

som behandlade om mödrarnas hälsa. Resultaten av studien visade att mödrar med en 

utvecklingsstörning upplever stress i vardagen, är socialt isolerade och behöver omfattande 

stöd i vardagen. Generellt sett har dessa mödrar sämre psyksikt välbefinnande (ibid)  

4.4 ” Barn som har föräldrar med en utvecklingsstörning”.  
Socialstyrelsens publikation” Barn som har föräldrar med en utvecklingsstörning”, beskriver 

vikten av att de yrkesverksamma personerna kring dessa barn ska inneha kunskap om 

vårdnadshavarnas utvecklingstörning för att förstå konsekvenserna för barnet. Bland de 

riskfaktorer som nämns är t.ex. social isolering pga. det bristande nätverk dessa familjer ofta 

har, vilket i sin tur bidrar till mindre stimulans för barnet som i sin tur hämmar dennes 

kognitiva utveckling (Socialstyrelsen, 2007-131-8). Att ha en utvecklingsstörning innebär att 

personen har en nedsättning i intelligens samt svårigheter i sociala färdigheter och 

utbildningsrelaterande färdigheter. I det vardagliga livet kan det ge sig uttryck i att det är svårt 

att planera, att bedöma olika handlingsalternativ samt att förstå sammanhang (ibid.). Del 1 i 

publikationen tar upp och problematiserar att barn befinner sig i en känslomässig och faktisk 

beroendeställning till vuxna och att speciellt mindre barn har svårt att tolka sina egna 

                                                             
5
  Stöd med det praktiska 

6
 Stöd med ansökningar, hjälp att söka med bidrag och rådgivning 
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levnadsförhållanden och avgöra om de är rimliga eller inte (ibid). I publikationen återfinns 

FN´s Barnkonvention som slår fast att barnets fulla människovärde och integritet ska 

respekteras och att barndomen har ett eget värde. ”Alla beslut som rör barn ska fattas med ett 

barnperspektiv” (ibid.15). Författarna för publikationen diskuterar barnperspektivet och barnets 

bästa och utifrån om det är ett vuxet barnperspektiv eller om perspektivet utgår från barnets 

egen horisont. Vad är barnets bästa? Är det att tillgodose barnets vilja eller är det att 

tillgodose barnets behov? Författarna tar upp Bronfenbrenner utvecklingsekologisk teori 

(2007) som fokuserar sig på kontexten och interaktion mellan individ och omgivning. Teorin 

lyfter fram vikten av att barn behöver bli bekräftade från en omgivning som både är 

emotionellt stödjande samt utvecklingsmässigt stimulerande (Socialstyrelsen, 2007-131-8). 

Motståndskraft gör att barn utvecklas positiv under socialt svåra förhållanden. Som exempel 

refererar författarna till barnpsykiatrikern Michael Rutter som introducerade begreppet ” 

resilience” att det finns faktorer som påverkar om barn kan utveckla motståndskraft. 

Personlighet, kontakt med någon nära vuxen samt stabilitet och struktur är andra viktiga 

faktorer att ta hänsyn till. Ålder är en viktig faktor, yngre barn har lägre motståndskraft än 

äldre barn (ibid).  Rapporten lyfter fram olika behovsområdena vilka är inspirerade av BBIC
7
 

ett av områdena är känslo- och beteendemässig utveckling. Utgångspunkten för området är 

graden av anknytning, centrala begrepp inom anknytning är trygg bas det vill säga att 

personen som vårdare barnet utgör en trygg bas för barnet. Barnet kan utforska värden utifrån 

den trygga basen och återvända till och få stöd av personen som utgör den trygga basen om 

barnet upplever en fara. Beroende på hur känslig vårdaren är för barnets signaler och fångar 

upp barnet och bemöter barnet utgör kvalitén på anknytningen. Här lär barnets sig hur den ska 

tolka situationer och lära sig förutse vad som ska hända och på så sätt lära sig planera sitt 

handlande.  ”Anknytningen utvecklas till mentala föreställningar hos barnet och hos viktiga närstående 

och samspelet styrs av detta” (Socialstyrelsen, 2007-131-8:37). Publikationen lyfter fram att det 

endast finns begränsade studier som är gjorda med barn vilka växt upp med föräldrar som har 

en funktionsnedsättning i intelligens därav är resultat inte generaliserbart men redovisas som 

icke vetenskapliga studier i rapporten (ibid). En studie i Kanada studerade kontakten mellan 

barn och deras mödrar. Studiens resultat visade att 42 procent av barnen var försenade i sin 

utveckling vid två års ålder. Socialstyrelsen rapport redovisar att det finns studier vilka 

åskådliggör att flera faktorer kan bidra till barns negativa utveckling. En faktor kan vara att 

familjen är socialt isolerade. Studiens resultat från Kanada visade att det fanns samband 

mellan barns utveckling och tillgång till socialt stöd (ibid). 
                                                             

7
 Barnens behov i centrum, utredningsverktyg/metod för socialtjänsten i Sverige. Adopterad från England. 
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4.5 När omsorgen sviktar – Om barns utsatthet och samhällets ansvar 
Barbro Hindberg (2001) tar upp frågan om samhälles ansvar och synen på dem som har en 

utvecklingsstörning
8
. Hindberg menar att under de senaste decennierna har strävan varit att 

målgruppen skall leva ett så normalt liv som möjligt, att ifrågasätta rätten till föräldraskap kan 

därför vara mycket känsligt. Hindberg sammanfattar tidigare undersökningar där målgruppen 

har varit aktuella, i socialstyrelsens och Stockholm socialtjänstens granskningar av 

kammarrätts domar i LVU – mål. Där framkommer det att begreppen förståndshandikappad 

eller utvecklingsstörning inte användes utan övriga beskrivningar gjordes som visade på att 

det var den typen av handikapp det rörde sig om. Hindberg lyfter fram det socialstyrelsen har 

kommit fram till: ”att av ideologiska skäl och av välvilja bortse från handikappets 

konsekvenser leder till att barnperspektivet går förlorat” (Hindberg, 2001:117). Hindberg, 

2001, refererar till  Kollbergs avhandling (1989), Omstridda mödrar,  som tar upp en 

riskbedömning som forskaren har gjort som består av en behovsmodell i fyra steg, vilka är; 

om mamman förstår barnets behov, om hon kan tillfredställa barnets behov, om hon kan ta 

emot hjälp samt om hjälpen haft effekt. Studien har tagit hänsyn till huruvida mödrarnas 

uppväxt har varit god där de själva har levt i en emotionellt varm och stödjande miljö, vilket 

har visat sig ha stor betydelse för hur de klarar sin föräldraroll. Studien har delats in i en 

högrisk och en lågriskgrupp. Lågriskgruppen bedömdes klara av sin föräldraroll 

tillfredställande. Högriskgruppen bestod av mödrar som levde ensamma eller levde i ett 

förhållande där den andre parten hade både alkoholproblem och psykiska problem. 

Högriskgruppens mödrar fick således ta hand om en dysfunktionella partner och sina barn. 

Hindberg (2001) tar upp att det är viktigt att se individer bakom funktionsnedsättning att inte 

generalisera att alla med funktionsnedsättningen har svårigheter att bemöta barnets behov. 

Vidare lyfter hon fram att ett stödjande nätverk i kombination med insatser kan vara fullt 

tillräckliga för att kompensera funktionsnedsättningen. Dock är förutsättningen en öppenhet 

och att vilja se problemet för att omsorgsförmågan ska kunna bedömas. Även om modern kan 

tillgodose barnet fysiska behov är det inte ovanligt, enligt henne att mödrarna brister i det 

emotionella, d.v.s. svårigheter i samspelet mellan mor – barn. Mödrarna har visat på att ha 

svårigheter att generalisera kunskap från ett område till ett annat vilket har visat sig när 

mödrarna ska sätta gränser för barnet och följa barnet under dess utveckling. Hindberg 

hänvisar till tidigare forskning som visar på att målgruppen har otillräcklig förmåga att 

                                                             
8
 Begreppet utvecklingsstörning står i kontrast till IQ att 7 – 9 % som har en IQ på omkring 70 får barn, det finns 

ingen absolut gräns mellan svagbegåvning och utvecklingsstörning.  
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stimulera barnet och stödja dess kognitiva utveckling, vilket är den mest signifikanta bristen 

hos föräldrarna (Hindberg, 2001). 

5. Resultat med analys 
5.1 Presentation av intervjupersonerna   

Karin är 55 år och arbetar som familjecoach i ett större län. Hon har en bred erfarenhet av att 

möta och bemöta målgruppen.  Sara 40 år blev klar med sin utbildning 2003 hennes första 

uppdrag som handläggare var att utreda en familj med fem barn där båda vårdnadshavarna 

hade IB. Petra 56 år har arbetat med socialt arbete och familjebehandling sedan 1982. Petra 

har mött målgruppen vid ett flertal tillfällen. Hon har arbetat med familjepedagogiska insatser 

i hemmet men även arbetat med råd och stöd utanför hemmet. Katarina pensionär, arbetat 

inom yrket hela sitt yrkesverksamma liv med en bred erfarenhet av målgruppen och 

samhällets förändrade syn under åren. Sanna, arbetat som utredare och med 

samspelsobservationer i 20 år. Hedda 27 år, socialsekreterare, utredare barn och ungdom har 

arbetat fyra år inom yrket. 

5.2 Presentation av teman  
 
Under analysarbetet utkristalliserades fyra övergripande teman; det första självklara temat var, 

generalisera kunskap, vilket visades vara ett tema som genomsyrade respondenternas 

erfarenheter av svårigheten att etablera ett förändringsarbete hos målgruppen. Därefter 

presenteras temat, förståelsen, insikten och kunskapen om funktionsnedsättningen, ett tema 

som tidigt dök upp i analysprocessen. Respondenterna ställde sig frågan om det är möjligt att 

förstå sin funktionsnedsättning och vilken påverkar har den i föräldraskapet? Det tredje temat, 

uppfatta signaler och bemötande visade sig vara lätt att fylla med citat och det tema som 

väckte mest känslor hos respondenterna. Det sista temat som framträdde var, när barnet 

intellektuellt växer ifrån sina föräldrar. Ett tema som stod i kontrast till de professionellas 

ambivalens, när är ”good enough” passerat när det gäller ett tillräckligt gott föräldraskap.  

5.3 Generalisera kunskap 
 

Respondenterna upplevde att man måste skilja på kunskap, färdigheter och tillämpning. De 

menade att vårdnadshavare med begränsning i intelligens verbalt kan uttrycka sin kunskap, 

men kognitivt inte tillämpa den i flera olika kontexter, det vill säga att generalisera sin 

kunskap. Ett konkret exempel på det angavs vara när en vårdnadshavare med begränsad 

intelligens lärt sig vilken tid ett barn ska gå och lägga sig så förstår inte föräldern att barnet 

blir äldre och får andra behov som ska tillgodoses. När barnet blir äldre och ska gå och lägga 
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sig en annan tid måste vårdnadshavaren få kontinuerligt information under barnets uppväxt 

för att kompensera den bristande kognitiva förmågan att generalisera, enligt dem.  

”knäcka generaliseringsnöten, finns inget sådant ord men han hade lyckats lära 

föräldrarna att generalisera, att tillämpa kunskaper i nya situationer för vi måste 

skilja på kunskap, färdigheter och tillämpning. Du kan få kunskap precis som 

våra föräldrar i gruppverksamheten, de önskar sig olika teman men det är en sak 

att ha en kunskap och en färdig du kan ha en färdighet men måste tillämpa den 

vid rätt tillfälle. Föräldrarna med en svagbegåvning kan berätta precis hur det 

ska vara, men utifrån sin kognitiva förmåga har de inte förmåga att börja göra 

det”  

Tillämpa kunskap 

Att tillämpa kunskap, var något de professionella såg som det svåra i mötet med målgruppen. 

I stunden när de professionella är med och ger instruktioner följer vårdnadshavaren med och 

ger intryck av att den har förstått och anammat kunskapen. Men vid nästa tillfälle kunskapen 

ska appliceras så hittar inte föräldern strategi för när kunskapen ska tillämpas. Kunskapen 

sitter inte i ryggmärgen och den spontana tillämpningen i vardagssituationer uteblir. 

”Det förankras inte, det går inte att lär man sig en sak så går det inte att 

applicera på andra situationer som är liknande. Det var en kollega som 

berättade om någon familj där de hade varit och kommenterat att det var ett el 

uttag utan skydd, väldigt oskyddat. Nästa gång det kom dit då satt skydd just i det 

el uttaget men inte i de andra. Jag tycker det illustrerar ganska bra hur det är, 

det handlar om den saken, det går inte att tänka vidare”  

”de gör när de blir tillsagda men det händer inget på insidan”  

”och den mamman var sådär: jag gör ju allt ni säger, och det gjorde hon, hon 

gjorde allt vi sa men det var inte förankrat någonstans” 

En av respondenterna hade en erfarenhet av att det är möjligt att med rätt metod implementera 

hjälpmedel i vardagen för att kunskapen ska vara möjligt att tillämpa vid situationer när de är 

ensamma i hemmet. 

”hur man ska tillämpa saker i hemmet, att lära sig de praktiska sakerna, det tror 

jag att man kan göra med hjälp av ett schema och andra hjälpmedel för att göra 

praktiska saker”    

Dock särskiljde sig en av respondenterna från synen att det inte går att generalisera kunskap. 

Hon hade en annorlunda erfarenhet jämfört med de andra respondenterna och hade mer 

positiv syn på att det var möjligt att generalisera kunskap om rätt metoder användes. 

”då blev jag varm i hjärtat, för då fungerar det här med tema träffar, och så var 

det en mamma som sa: jag kan allt som står på den här listan utom det sista det 

med kläder efter väder, den här mamman köpte in en termometer men det 

fungerade inte för henne i alla fall. Äh och hon behöver uppföljning kanske ta en 
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termometer med färg nu vet jag att bildverkstan har gjort i ordning en bok med 

färger som visar bilder på kläder efter väder. Det är exempel på att generalisera 

kunskap”            

Förmåga att lära in och göra rätt  

Respondenterna beskrev svårigheten vad gällde att utveckla föräldraförmågan då upplevelsen 

var att målgruppen saknade förmåga att tillgodogöra sig de instruktioner de fick av de 

professionella.  

”men varje gång jag kom hem till familjen och varje gång den skulle äta så 

förstod han inte och inte mamman heller, nappflaskan var lika hårt åtskruvad 

varje gång och jag var där i stort sett varje dag”  

”hon har väldigt svårt att applicera det på andra situationer” 

”väldigt svårt i min roll att gå in och göra en förändringsarbete, det är nästan 

omöjligt med dessa föräldrarna de skulle behöva ah ett extra hjälp jag med sig 

ändå tills barnen ska flyttat hemifrån” 

Verbal kunskap  

Respondenterna beskrev hur vårdnadshavarnas kunskap kunde missuppfattas när det gjordes 

utredningar. Det finns, enligt de en diskrepans mellan verbal kunskap och praktisk kunskap, 

vilket försvårade för de professionella att göra en rättvis bedömning av insatser. 

”när utredningar görs så intervjuas föräldrarna och de kan berätta hur de gör 

men om man tillhör målgruppen kan man uttrycka kunskapen men man kan inte 

tillämpa den och ibland är det så att man inte kan uttrycka men man kan göra det 

därför måste man observera i hemmet”  

5.4 Förståelsen, insikten och kunskapen om funktionsnedsättningen 
Analysen visade att bristen av insikt om sin funktionsnedsättning hos målgruppen var en av 

de framträdande aspekterna som samtliga tog upp. Respondenterna beskrev att i mötet med 

målgruppen, anger vårdnadshavarna att de har under sin uppväxt fått information om att de 

har läs och skriv svårigheter, vilket var skälet till att de har gått i särskola. Dock uttryckte 

samtliga respondenter gemensamt tveksamhet kring om målgruppen förstod att de har en 

funktionsnedsättning, då de saknar insikt och kunskap om sin funktionsnedsättning.  

”Sen kan de komma och säga att de blivit felplacerade” 

”Jag tänker på ena mamma som vi hade mycket att göra med som hade gått i 

särskola som var en mamma som man inte direkt såg på fanns inte uttalat 

någonstans hos oss att hon hade sådana svårigheter och vi frågade varför hon 

hade gått i särskola men det visste hon inte, vad hon visste var att hon inte hade 

någon diagnos.” 

”Ja åtminstone pappan… jag tror mamman hade en insikt… det tror jag, jag tror 

pappan mådde väldigt psyksikt dåligt också. Det är ofta en kombination!” 
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Informellt och formellt nätverk 

Respondenterna tog upp betydelsen av det informella och formella nätverket som både kunde 

vara en riskfaktor, men också en skyddsfaktor. Nätverket hade en stor betydelse, eftersom om 

vårdnadshavarna med en funktionsnedsättning i intelligens själva hade fått växa upp i en varm 

stödjande miljö agerade annorlunda jämfört med dem som hade växt upp på institutioner eller 

i bristande omsorgsmiljöer. Respondenterna upplevde en klar skillnad mellan de som hade fått 

en trygg uppväxt med insikt om sin funktionsnedsättning i förhållande till de som hade vuxit 

upp under otrygga förhållanden som saknade insikt. Med otrygga förhållanden lyfte 

respondenterna fram att vårdnadshavarna själva hade varit placerade under sin uppväxt och 

hade ett bristande nätverk. 

”jag tänker också på ärenden vi haft där det har funnits ett väldigt bra nätverk 

där jag tänker på en tjej som fick barn där hennes föräldrar ställde up. Hon 

bodde hemma direkt efter BB och de gick in väldigt aktivt den första tiden och 

sen var de mamman själv som efter ett år valde eller insåg själv att det här 

fungerar inte jag orkar inte och valde att flytta ut och då blev mormor och 

morfar familjehem.” 

”men i andra ärenden att farmor eller mormor går in och tar över istället, ibland 

kan det ju vara bra så att det finns signifikante andre för barnet” 

”ja, det var en period då vi förstod att det inte skulle hålla men då trädde morfar 

in, till barnen han ville göra allt för att dem inte ska bli placerade så han 

erbjuder sig att bo och leva med familjen men det höll bara en vecka sen blev de 

osams och då drog han hem. Det fanns ingen stabilitet i nätverket 

överhuvudtaget det var som en vindflöje” 

”de var väldigt isolerad som familj de hade inte vänner alls i stort sett alls 

utanför familjen” 

I analysen framkom det hur en individ med trygg uppväxt och insikt om sin 

funktionsnedsättning till slut själv kommer till insikt om att förmågan till ett gott föräldraskap 

inte finns och lämnar därmed över ansvaret på släktingar.  

”fallet jag nämnde tidigare där mormor o morfar gått in där tror jag att hon 

hade fått en trygg och bra uppfostran och var medveten om sina svårigheter, hon 

visste varför hon gått i särskola. Hon hade också lättare att kunna avsäga sig, 

hon hade mer insikt, det här var jobbigare än vad jag trodde och så” 

Informera om funktionsnedsättningen  

Respondenterna uttryckte att de upplevde svårighet med att föra en dialog om 

funktionsnedsättningen med vårdnadshavarna. I analysen framträdde en osäkerhet och 

ambivalens hos de professionella om hur de skulle förmedla att deras funktionsnedsättning 
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handlade om att de är intellektuellt begränsade. Vårdnadshavarna beskrevs som snälla, 

omtänksamma som älskade sina barn.  

”sen upplever jag att det inte är så jätte många ärenden vi får men de gånger jag 

har stött på det upplever jag att föräldrarna har svårt att förstå att de har ett 

förståndshandikapp eftersom i problematiken är att förstå abstrakta begrepp. 

Och ett förståndshandikapp är ett abstrakt begrepp, detta gör att det blir väldigt 

svårt att prata om problematiken eftersom föräldrarna inte är medvetna om att 

den finns… på det sättet” 

En respondent uttryckte att det fanns en svårighet med att etablera en insikt hos 

vårdnadshavarna om att det kan vara så att de har en funktionsnedsättning i intelligens. 

Respondenten upplevde att det var svårt att ta upp ämnet ur ett etiskt perspektiv. 

”ja just i det här fallet att de inte har någon insikt i sin problematik att det är så 

svårt att komma åt det är det jag upplever att det är lättare om någon har en 

missbruksproblematik att säga.  Det här misstänker vi vill att du går och lämnar 

prover för att om det är så här är det en fara för barnet om man missbrukar. Men 

det är mycket svårare att säga att vi tror att du har en funktionsnedsättning vi vill 

att du gör en utredning, det är mycket svårare”  

I andra fallbeskrivningar uppger föräldern vilken funktionsnedsättning denne har och hur 

dennes uppväxt har sett ut, men har ingen insikt om hur det påverkar dennes föräldraförmåga i 

vardagen. Respondenterna berättade att det var svårt för målgruppen att göra en koppling 

mellan funktionsnedsättningen och föräldraskapet och märka hur de står i kontrast till 

varandra. Att det handlar om en förmåga att kunna bemöta ett barns beteende på ett adekvat 

sätt.  

”men samtidigt när vi frågar henne om hur hon upplever att hennes diagnoser 

och problematik påverkar henne i vardagen INTE ALLS säger hon då”  

”insikten finns inte, förstår inte vidden av att vara förälder, ge flaska, amma eller 

byta blöjor det är väl lätt, förstår inte att man måste ge lite mer barn behöver 

mer än så”   

”om man har en utvecklingsstörning så har man känslor men kan kanske inte kan 

sätta ord på de och uttrycka är egentligen det viktigaste för föräldraskapet. Det 

är egentligen hur de har växt upp hur de haft de. Det är inte alla som vuxit upp i 

en normalfungerande familjen där det har varit samspel och ett varmt klimat, 

tittar man på historiken så kanske det har varit ganska trassligt nu växer de ju 

inte upp på institution längre men de som gjorde fick ju inte sina känslomässiga 

behov tillfredställda” 

5.5 Uppfatta signaler och bemötande 
 

Ett genomgående tema som dök upp hos respondenterna var deras upplevelse av hur 

vårdnadshavarna med en funktionsnedsättning i intelligens fångade upp eller brast i att fånga 
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upp barnets signaler och bemöta barnets och dess försök till kommunikation.  En del av 

respondenterna uttryckte att det var förenat med barnets hälsa och i yttersta fall liv då 

vårdnadshavarna saknade denna förmåga. 

”i ett kritiskt möte på Kliniken där den 14 åriga flickan var inlagd och hon satt 

och berättade om varför hon ville ta sitt liv, sa pappan till henne att OM du bara 

hade konfirmerat dig så hade det här inte hänt, flickan var så förtvivlad att hon 

satt och grät hejdlöst, varken mamman eller pappan hade förmåga att trösta 

eller bemöta hennes känslor, där blev det så tydligt att de inte hade förmåga att 

ha insikt i hur deras dotter mådde”  

”vistas med mycket yngre personer och låter de här yngre kompisarna köra den 

lilla flickan i rally med barnvagnen ” 

”barnen löper en högrisk där de utsätts för övergrepp och kränkningar” 

En annan respondent beskrev svårigheten att tillämpa kunskap och hitta lösningar på problem 

de ställs inför när barnet till faktum håller på att dö. 

”föräldrarna hade en upplevelse av att hon var på väg att dö men de förstod inte 

varför, så jag kom in i det läget för att hjälpa dem”  

”du ser den vill inte ha, den somnar, den är inte hungrig. Då fråga jag lite snällt 

om jag kan få prova, då insåg jag att nappflaskan var åtskruvad något grymt 

hårt så att barnet inte orkade suga. Jag skruvade då upp flaskan och sen pratade 

vi om hur hårt man ska skruva flaskan”  

Realistisk syn 

Respondenterna berättade att vårdnadshavarna ofta har en ”good enough” förmåga när barnen 

är små, upp till ett par månader, när de äter och sover större delen av dygnet. Problemet 

uppstår när barnet blir äldre och vårdnadshavarna inte har insikt i vad som förväntas av barn i 

en viss ålder. 

”och vad man kan säga är att den första tiden fungerar det ganska bra, detta 

med att amma och sitta i soffan med sitt lilla spädbarn då barnet inte kräver så 

mycket, då fungerar det oftast bra. Det är ofta väldigt kärleksfulla föräldrar som 

verkligen älskar sitt barn och går helt och fullt in i föräldrarollen. Det är först 

när barnet börjar bli lite större och börjar kräva mer, det är då man ser mer ” 

Orealistiska krav kan komma att ställas på barnen om vårdnadshavarna inte har en realistisk 

syn på vad barnen är förmögna att klara av. Vilket indirekt kan leda till att barnet utsätter sig 

själv för skada och kan vara direkt livsavgörande.  

”de har oftast inte en särskilt realistisk uppfattning om barnets behov och om 

barnets förmåga. Som exempel, att barn som är 2 månader faktiskt inte kryper 

eller barn som är 2 år faktiskt behöver ha föräldrar som sätter gränser för barn 

så att de inte springer rakt ut i gatan. I samtal som förs kan man höra hur de 
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resonerar kring barnet att då märker man att förmågan oftast inte finns att kunna 

se barnet realistiskt ” 

”jag tänker på en mamma vi har, hon har ett litet barn som är 2 år och hon kan 

komma med saker som är för 5 åringar, det är inte ålders adekvata saker, hon 

läser serietidningar för en 2 åring och hon förstår inte vad som passar till en 1 

åring eller 7 åring. Det tycker jag man möter ofta, det är inte ålders avvikande 

tänkande”  

Återkommande i intervjuerna var att läsa av barnets signaler och bemöta barnet med rätt 

stimulans. Respondenterna beskrev vårdnadshavarnas bristande förmåga att kunna uppfatta 

barnets fysiska och känslomässiga behov. 

”men den känslomässiga biten, med anknytning, omsorg, att se barnet och se 

barnets behov och tillgodose dem, det tror jag är svårt. Jag tror att det är 

jättesvårt, det är inget man kan lära sig, man lär sig detta som barn. Det kräver 

också en intellektuell förmåga någonstans att kunna vidarebefordra och 

förmedla det till sitt barn och göra på det sätt man själv har blivit lärd om man 

då som barn inte haft förmåga att ta in det man har blivit lärd.”  

”2-3 åringen var väldigt avstängd i detta, hon kändes som hon hade någonstans 

förstått att det inte är någon ide att gå till sina föräldrar. De sökte sig jätte 

mycket till mig och de kunde inte hålla barnen rena, detta med att borsta tänder 

och klä på” 

”hon var väldigt tålig jag hörde henne inte gråta någon gång.” 

Respondenterna beskrev att vårdnadshavarna ofta tolkade in att barnet var hungrig eller att det 

möjligtvis var fråga om att byta blöja 

”det trycktes i välling varje gång barnet skrek var det välling flaskan direkt, 

kunde inte tänka eller se att det kunde finnas något annat behov”  

”det är sådant som att uppfatta signaler, uppfatta att barnet är hungrigt och 

sådana saker, det kan vara svårt, hur man ska trösta, uppfatta vad barnet vill och 

få den och känna sig lugn och trygg och detta med att hålla barnet emot sig och 

att det inte ska bli mer från vänt och lite mer som en sak än som ett barn, lite som 

en docka, det tycker jag att man kan uppfatta när man ser dessa föräldrar med de 

små barnen”  

”barnets signaler som vi såg förra veckan när ett barn skriker och vad behövs, 

vad är det som fattas barnet, hungrig eller blöjor”  

Social Interaktion 

Att ge och ha förmåga att härda ut beskrevs vara problematiskt samt förmåga att möta upp 

med stimuli i olika situationer som främjar en positiv utveckling för barnet. 

”men om barnets tänder ruttnar sönder och dem är inne i en ond cirkel där det 

händer så mycket och det är så jobbigt så dem orkar inte ta fighten med barnen”  
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”så vi prata kring vad gör man med barn, hur leker man och så men de förstod 

inte det, inte ett dugg”  

”de hade absolut ingen förmåga att se sina barn”  

En respondent beskrev hur ett barns beteende kan bli svårtolkat då den växer upp med en brist 

av stimulerande stimulans.  

”och i tester på det barnet, det var frågetecken kring om det barnet också hade 

funktionsnedsättning men testerna visade väldigt skilda saker. Det ena testet 

motsa det andra så där trodde dem då att den möjliga funktionsnedsättningen 

inte var fysisk utan var social. Så att barn kan då få samma symptom som någon 

som är förståndshandikappad utifrån att de är uppvuxna i den miljön” 

Respondenterna beskrev samstämmigt att vårdnadshavarna ofta inte omfamnade eller höll 

barnen så som de skulle hålla ett barn. Men också att de inte hörsammade barnets signaler och 

brast i att ge känslomässig närhet. Känslomässig närhet beskrev respondenterna både med ord 

och med kroppsspråk när de omedvetet eller medvetet illustrerade vårdnadshavarens 

förhållningssätt.  

”Jag tänker på den här lilla flickan som sitter och jollrar när hon ler mot 

mamman och mamman tittar helt blankt på barnen (visar med händer helt 

avstängd) och förstår inte alls, t.ex. att barnet ligger i vagnen och börjar gnyr 

och vill någonting kanske är hungrig eller någonting, men mamma förstår inget 

då är det pappa som får gå in när han är med” 

”det var pappan som matat bebisen men väldigt långt ifrån sig och mekaniskt 

kan man nästan säga” (visar med armar och händer hur det ser ut när pappan 

matar) 

”2—3 åringen hade ett gränslöst beteende hon var väldigt väldigt nära. (Visar 

med armarna hur barnet klättrar och klänger på henne). Det här med att bygga 

upp självet och vad är ok vad är inte ok.”  

Att ge mat eller byta blöja beskrevs av respondenterna vara de två behoven som 

vårdnadshavarna kopplade samman med barnets signaler. 

”också både rent praktiskt med mat och byta blöjor och varma kläder när det är 

kallt och så till det här att spegla hennes känslor när barnet försöker göra sig 

förstådd eller få kontakt. Mamman ser det överhuvudtaget inte och vet inte heller 

hur hon ska bemöta barnet”  

 ”jag tänker också att de inte har förmågan att se barnets behov, varför skriker 

barnet?, då infaller det praktiska, man kan byta blöja, ge mat och att kontrollera 

det, men det känslomässiga är svårare att få ett schema på papper och säga att 

nu ska du kolla dessa saker” 

En av respondenterna belyste vikten av att se helheten, d.v.s. att det kan vara flera faktorer 

som påverkar vårdnadshavarens bristande förmåga att samspela med sina barn. 
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Respondenterna uttryckte en oro över att barn till målgruppen får ta del av vårdnadshavarnas 

problematiska uppväxt samt deras oförmåga att ge en trygg uppväxtmiljö för sina barn.  

”man synliggör inte bakomliggande faktorer som kan vara en orsak att samspel 

inte fungerar med barnet. Det kan handla om psykisk ohälsa men som förklaring 

ges utvecklingstörning. En stor del av målgruppen har psykisk ohälsa, de har 

varit med om ett trauma och svår uppväxt, de bor kanske inte under trygga 

förhållanden. Allt hör ihop man måste ha helheten.” 

Respondenterna uttryckte en oro för barnen i dessa familjer, en oro som bestod av att en 

vårdnadshavare med intellektuell begränsning ofta blev utnyttjad av den partner de lever 

tillsammans med. Men även att psykisk ohälsa hos vårdnadshavaren utgav en oro hos 

respondenterna. 

”det behöver inte vara föräldern men däremot har de partners som inte alltid är 

den bästa, många kvinnor blir ekonomiskt och sexuellt utnyttjade det kan vara 

missbrukare och så, jag säger inte att alla kan vara så men det är ganska vanligt 

förekommande och det kanske finns både missbruk och psykisk ohälsa då ökar 

riskerna för att barnen utsätts för någonting” 

Respondenterna poängterade vid ett flertal tillfällen att det ofta fanns en avsaknad av nätverk. 

”oftast är dessa mammor redan placerade, dessa mammor saknar ofta nätverk” 

 ”de är själva bortlämnade och ratade eller vad man nu ska säga från sin släkt 

och sitt nätverk”  

5.6  Barnet intellektuellt växer ifrån sina föräldrar 
 

Återkommande genom alla intervjuer har varit att de normalbegåvade barnen till denna 

målgrupp växer om sina vårdnadshavare intellektuellt.  

”speciellt den dagen då barnen växer om sina föräldrar intellektuellt, det blir 

svårt att ge den där stimulansen och jag tänker att något som är väldigt vad jag 

förstått typiskt för sådana här familjer är att det inte finns några böcker hemma, 

man har ingen tanke om vad man behöver ge barnet inte bara i fråga om mat och 

kläder, utan övrig stimulans för utveckling” 

”egentligen var det bara den här flickan som var normalbegåvad och 

normalfungerande i familjen”  

Respondenterna beskrev känslosamt och uttrycksfullt svårigheten när barnet kommit upp i en 

ålder där de upptäcker att deras föräldrar har svårighet att förstå och att sköta hemmet 

”där det blev väldigt tydligt att den här flickan växte om båda föräldrarna, det 

funkade inte alls där hemma”  
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”och de kände själva, kände själva att hon var så mycket smartare än vad de var 

så att de kunde inte skydda henne” 

Frustration och ilska 

Respondenterna beskrev att barnens frustration kunde gestaltas i känslomässiga uttryck för att 

de inte tillhörde den ”svagbegåvade” familjen och att de kunde uttrycka och visa att de kände 

ett utanförskap 

”hon var väldigt arg på sina föräldrar och även på sina syskon. Hon kände ingen 

gemenskap med de hon kände sig väldigt utanför där hemma. De hade någonting 

som inte hon förstod” 

”där satt vi på kliniken och den 14 åriga flickan grät och var förtvivlad för att 

hennes föräldrar inte förstod henne, att hon inte orkade leva längre, att hon ville 

ta sitt liv” 

Ansvar i tidig ålder 

Ett problem som respondenterna beskrev var att barnen ofta fick ta stort ansvar i dessa 

familjer och gjorde sysslor som egentligen var ämnade de vuxna. Det kunde ligga ett tungt 

ansvar på de äldre syskonen för hela familjens livssituation.  

”ett av dessa barn fick ta väldigt mycket ansvar, det äldsta barnet. Hon tog 

ansvar för alla sina syskon och speciellt för bäbisen, hon mata bäbisen på 

nätterna hon visste att mamma inte ville bli väckt, det äldsta barnet var 8 år när 

den yngsta föddes och hade full koll på hur tvättmaskinen fungerade och andra 

saker och det låg väldigt, väldigt mycket ansvar på barnet.”  

”säg t ex att vi har en mamma som är på en 10-12 årings intellektuella nivå, hur 

ska det gå när flickan blir 13 år och vem ska möta upp henne och hennes 

behov?” 

”det är jätte, jätte svårt att jobba med barn som på något sätt upplever att deras 

föräldrar är rätt korkade det är jätte svårt att jobba med, och jag tänker att det 

finns en parallell där när barn växer om sina föräldrar” 

Skärningspunkten, rätten till föräldraskap kontra barnets bästa 

Respondenterna beskrev att det finns ett absolut läge när ”good enough” definitivt inte längre 

räcker till och det är när barnet blir den som istället vägleder föräldrarna och tar ansvar både 

för sig själv och för sina syskon. Där det blir tydligt att barnet besitter en förmåga som 

vårdnadshavarna inte har en möjlighet att utveckla eller att kompensera med insatser.  

”en av orsakerna beskrivs vara när barnet blir förälder åt sin förälder”   

”det vanliga är väl att barnet växer upp och tar ansvar och blir mamma åt sin 

mamma”  

”barnet blir förälder åt sina föräldrar och detta kan bli väldigt tidigt, innan 

barnet börjar skolan 6-7 års ålder”  
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6. Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att undersöka de professionellas upplevelse av interaktionen mellan 

vårdnadshavare med intellektuell begränsning och deras barn. Det övergripande resultatet 

visade att de professionella gemensamt ansåg att vårdnadshavarna var i behov av olika former 

av stöd för att klara sin föräldraroll. De professionellas syn på hur och om det är möjligt att 

implementera stöd skiljde sig åt utifrån kunskap och erfarenhet. Då det framkom i resultatet 

att vårdnadshavarna hade en svårighet med att generalisera sina kunskaper och tillämpa de vid 

rätt tillfälle. Stödet beskrevs kunna ges i de praktiska bitarna för att klara föräldraskapet, men 

det framställdes av alla respondenter att den känslomässiga delen av föräldraförmågan var 

betydligt svårare och ge stöd i. Vidare beskrevs hur viktigt det var med kunskap om vad 

denna funktionsnedsättning innebar i praktiken för både professionella och vårdnadshavare. I 

studien framkom även svårigheterna med att bemöta dessa vårdnadshavare och förklara att 

deras funktionshinder gör att de brister och behöver hjälp i sin roll som förälder. Även en 

diskussion kring om förmågan finns hos vårdnadshavarna att förstå sin problematik var en 

central del i studien. Studiens resultat lyfte fram betydelsen av formella och informella 

nätverk och dess inverkan på vårdnadshavarens föräldraförmåga både på gott och ont. 

Resultatet i studien visade att ovannämnda faktorer påverkar barnets känslo- och beteende 

mässiga utveckling då barnet är i behov av samspel och interaktion för att utvecklas till en 

självständig och trygg individ. Studiens resultat påvisade att det inte var ovanligt att barnen 

växer om sina föräldrar intellektuellt och blir föräldrar åt sina föräldrar, vilket resulterar i att 

det blir en skärningspunkt mellan rätten till föräldraskap och barnets bästa, en ambivalens 

uppstår hos de professionella när ”good enough” uppstått eller har passerat? 

6.1 Empirisk tolkning Tema 1 – Generalisera kunskap 
Respondenterna beskrev gemensamt hur vårdnadshavarna har svårigheter med att lära sig ny 

kunskap, förankra den, beskriva kunskapen och tillämpa kunskap vid rätt tillfälle. Enligt 

empowerment, är en viktig uppgift att ge individen kunskap för att kunna göra val och se 

andra alternativ, vilket ger mer makt till det egna livet. Här bör den hjälpande stå tillbaka och 

inte ta över individens egen förmåga att förändra sitt liv utan låta individen med den egna 

förmågan ta till sig ny kunskap och utveckla sitt liv. Den hjälpande möjliggör bara faktorer 

för att främja empowerment processen (Trevithick, 2008). Det som i studien skilde de 

professionella åt var synen och den egna kunskapen, vilket resulterade i hur de resonerade 

kring hur de såg på den potentiella utvecklingsmöjligheten för vårdnadshavarna. En av 

respondenterna som arbetat länge med olika empowerment metoder för att stödja och hjälpa 
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denna målgrupp förklarade att det gällde att knäcka generaliseringsnöten. Här visar resultatet 

att det finns en skillnad i kompetens och kunskap om vilka metoder som finns till hands för att 

arbeta med vårdnadshavarna. Att inneha kunskap och vilja är viktigt i denna process och då 

bör således den professionella gå in med positiv syn och en grundtanke om att förändring är 

möjligt (Trevithick, 2008). Tidigare forskning beskriver vikten av att de yrkesverksamma 

personerna kring dessa barn ska inneha kunskap om vårdnadshavarnas utvecklingstörning för 

att förstå konsekvenserna för barnet (Socialstyrelsen, 2007, 2005). Men övervägande del av 

respondenterna berättade dock att det är omöjligt, det händer inget på insidan och om de 

skulle vara möjligt behövs ett ”hjälpjag” med alla tider på dygnet. Det beskrevs att scheman 

och olika hjälpmedel kan stödja en del men att det är omöjligt att i alla situationer dygnet runt 

ha en bok för hur händelser ska lösas, framförallt vad gällde de känslomässiga bitarna. Vilket 

kan kopplas till FIB projektet i Uppsala som har pågått under flera år. Projektet har mynnat ut 

i gruppmöten och caféverksamheter för att bygga broar och skapa en gemensam spelplan. Att 

använda empowerment som metod i socialt arbete innebär att tydliggöra vad målet är och 

skapa förtroende och gemenskap samt ingå avtal muntligt eller skriftligt (Payne, 2005). Synen 

på om och hur en stödjande process är möjlig skiljs åt. Det praktiska som beskrivs kan gå att 

lära sig, men hur lär man ut när beröm ska ges och spontana kramar för att barnet ska få 

uppleva värme och känslomässig närhet.  

6.2 Empirisk tolkning Tema 2 – Förståelsen, insikten och kunskapen om 

funktionsnedsättningen 

De professionella beskrev hur de upplevde att vårdnadshavarna hade okunskap och bristande 

förståelse för sin funktionsnedsättning och vad det i praktiken skapade för funktionshinder i 

vardagen. En del av den bristande kunskapen om funktionsnedsättningen var upplevelsen av 

att målgruppen under sin uppväxt hade blivit beskyddade av det informella nätverket. 

Respondenterna frågade sig själva om målgruppen verkligen hade den förmågan rent 

intellektuellt att förstå sin funktionsnedsättning. Kollbergs avhandling (1989) i Hindberg 

2001, visar ett resultat på att en emotionellt varm och stödjande uppväxtmiljö för 

vårdnadshavarna har betydelse för hur de klarar av sin föräldraroll (Hindberg, 2001). Vad 

händer med en individ när denna växer upp utan den riktiga speglingen av sitt sanna jag? Ett 

jag som blir bekräftat och accepterat inom den närmaste familjen men som sedan inte blir 

bekräftat ute i samhället. Vilket kan förklaras med symboliska interaktionismen som menar att 

en människas medvetande blir till i det vardagliga mötet och det är genom spegling av andra 

växer självmedvetenhet fram (Giddens, 2009; Berg, 2007). Simmel, återges i Berg 2007, att 
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”vårt väsen skapas och formas i vårt sociala livsrum” (Berg, 2007:152). Ett problem som uppstod 

med en del av målgruppen visade sig vara att de i deras sociala livsrum inte blev bekräftade 

med att de hade en funktionsnedsättning. I intervjuerna framkom att målgruppen inte visste 

om att de hade en funktionsnedsättning och inte heller fått information om varför de behövde 

gå i särskola. Killén (1996) beskriver att den viktigaste föräldraförmågan är att ha en realistisk 

syn på sitt barn samt det är hur verklighetstroget vi ser på dem som är grunden för att fysiskt 

och känslomässigt kunna bemöta barnet på rätt sätt. Dessa intellektuellt begränsade föräldrar 

har inte blivit bemötta med en realistisk och verklighetstrogen syn under sin uppväxt, vilket 

skapar en osann självbild. För att skapa ett positivt samspel där barnet och föräldrarna 

stimulerar varandra med interaktion är att barnet blir accepterat och speglat för den de är 

vilket skapar en trygg anknytning (Killén, 1996). Målgruppen beskrivs bli bekräftad med att 

inte inneha någon funktionsnedsättning i mötet med sin första signifikanta andra. När mötet 

med samhället sker orsakar detta problem för individerna, bemötandet blir en spegling av 

något de inte är medvetna om existerar och detta bildar ett funktionshinder för dem. Förmågan 

att inte inse sina begränsningar uteblir och mötet med de professionella blir svårt i form av 

hjälp och stöd. Hindberg (2001) lyfter fram att ett stödjande nätverk i kombination med 

insatser kan vara fullt tillräckligt för att kompensera funktionsnedsättningen. Dock är 

förutsättningen för detta att vårdnadshavarna har en öppenhet och att vilja se problemet för att 

omsorgsförmågan ska kunna bedömas.  

6.3 Empirisk tolkning Tema 3 – Uppfatta signal och bemötande 

Det fanns en samstämmighet hos de professionella när det gällde vårdnadshavarnas förmåga 

att fånga upp och bekräfta barnets behov. Respondenterna gav vid flera tillfällen färgstarka 

exempel på där vårdnadshavarnas förmåga brister när det gäller att spegla och bekräfta barnet 

i dennes försök att skapa kontakt. Enligt den symboliska interaktionismen krävs stimuli från 

omgivningen för att ett barn ska utvecklas till en individ med medvetande och personlighet. 

Det är viktigt att den som sänder ut signaler i det här fallet barnet blir bemött med en respons 

där barnet och mottagaren blir påverkade på samma sätt (Berg, 2007). Resultaten visade att 

vårdnadshavarnas förmåga till stimuli brister, som exempel kan ges, när ett barn ville visa 

sina föräldrar sina genomförda läxor och mammans bemötande var att inte se. Ett annat 

exempel var när barnet drog i mamman som stod och rökte vid spisen, hon varken hörde eller 

såg denna lilla som försökte få hennes uppmärksamhet. Vårdnadshavarna beskrevs med att de 

saknade mimik och responderade inte på barnens uttryck, när det lilla barnet skrattade och 

sökte moderns blick satt modern med ett helt avstängt ansiktsuttryck. När barnet skrattar bör 
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de bli bemött med skratt, leende eller annan stimuli. Här blir objekten i omvärlden 

meningsbärande, d.v.s. här sker det första rollövertagandet och de blir knutna till det som 

benämns som symboler (Berg, 2007). Me utvecklas i rollövertagandet där barnet betraktar sig 

genom andras ögon (Giddens, 2009). Processen som leder fram till Me & I är byggd på 

erfarenheter från de signifikanta andra det vill säga individer som finns närmast mig under 

min uppväxt som guidar mig ut i världen till generaliserade andre där jag möter anonyma 

människor, systemet och samhället i stort (Tornstam, 2010; Berg, 2007; Giddens, 2009). En 

viktig reflektion som framkommer i resultatet är att barnet kan ”ärva” begränsning i 

intelligens socialt och inte biologiskt. Barnets utveckling och kognitiva förmåga är uppbyggd 

på alla de relationer de ingår i. Ett tunt socialt nätverk med avsaknad av stimulerande stimuli 

kan begränsa barnet att utveckla förmågan att skapa och interagera med symboler och språk. 

Denna förmåga är inte givet från födseln utan utvecklas i det sociala livet människor emellan 

(Berg, 2007). Vilket stämmer överens med symboliska interaktionismens tankar om att denna 

förmåga är den viktigaste substansen i människans reflekterande intelligens. Förmågan har sitt 

ursprung från det sociala och inte det biologiska (Berg, 2007). I tidigare forskning beskriver 

Killén (1994) om ömsesidig påverkan och anknytning som innebär att barn påverkas av sina 

föräldrar, där föräldrar stimulerar barnet och får svar samt att barnets svar ger ny stimulis som 

väcker reaktioner hos föräldrarna. Denna kedja av stimulis, enligt Wilkinson (1988; refererat i 

Killén, 1994) är interaktionen, vilket startar nära barnet föds. Denna kedja påverkar och 

skapar förändring hos både förälder och barn, ett samspel som fortsätter genom hela livet 

(Killén, 1994). Kommunikation är unikt för mänskligheten då människan är förmögen att 

sätta sig in i den andres upplevelsevärd. Vår kommunikation med andra handlar om att söka 

förståelse för vad den andre vill förmedla, vilket också skapar grunden för våra egna 

handlingar (Giddens, 2009). Killén, 1994 har tagit fram sju viktiga förmågor som ska finnas 

hos en förälder, dessa förmågor ska säkerställa att barnet får växa upp i en trygg säker och 

känslosam miljö. Resultat visar på att uppväxtmiljön för barn med vårdnadshavare som har en 

funktionsnedsättning i intelligens har en viss avsaknad av känslosam stödjande miljö. 

Problemet ökar i takt med att barnet växer och blir äldre, små barn upp till ett par månader 

kan vårdnadshavarna bekräfta med känslor, att håll och amma. Det är sedan när barnet 

behöver stöd, bekräftelse och tröst som svårigheten att bemöta uppstår. Att uppfatta barnet 

realistiskt är en av de viktigaste förmågor en förälder bör ha för att kunna ge sitt barn god 

omsorg. I takt med att barnen växer har vårdnadshavarna svårt att följa med utvecklingen och 

barnet får ta stort ansvar i hemmet och oftast förväntas barnet klara av mer än det gör. Killén 

talar om att det är hur fasetterat och verklighetstroget vi ser på barnet som bildar hur vi 
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uppfattar barnet, vilket i sin tur har stora konsekvenser i omsorgen av barnet. Det är viktigt för 

barnets behov att kunna se och möta deras nödvändigheter. En annan förmåga är att engagera 

sig i det barnet gör i form av lek, sorg samt glädje som är viktiga för att skapa ett positivt 

samspel där barnet och föräldrarna stimulerar varandra med interaktion. Här är det viktigt att 

barnet blir accepterat och speglat för den de är, vilket skapar en trygg anknytning (Killén, 

1994). Förmåga till empati och inlevelseförmåga är grunden för att kunna ha en realistisk oro 

detta för att fysiskt och känslomässigt kunna bemöta barnet på rätt sätt. Förmåga att se barnets 

behov och sätta det framför sitt eget behov är också en annan viktig del i gott föräldraskap. 

Utan detta kan de allra minsta barnen leva i livsfara och de större barnen uppleva 

ångestskapande situationer och trauma, eftersom utan denna förmåga ses ofta inte sambandet 

mellan beteende och konsekvenser.  

6.4 Empirisk tolkning Tema 4 – Barnet intellektuellt växer ifrån sina vårdnadshavare 

En viktig skärningspunkt som framkom i resultatet var när barnen intellektuellt växer om sina 

vårdnadshavare. Respondenterna lyfte fram det som särskilt ömmande och riskfyllt för barnet 

och att barnets känslomässiga utveckling kommer till skada. Det finns forsknings som tar upp 

och problematiserar att barn befinner sig i en känslomässig och faktisk beroendeställning till 

vuxna och att speciellt mindre barn har svårt att tolka sina egna levnadsförhållanden och 

avgöra om de är rimliga eller inte (Socialstyrelsen, 2007-131-8). Bland de riskfaktorer som 

nämns är t.ex. social isolering pga. det bristande nätverk dessa familjer ofta har, vilket i sin tur 

bidrar till mindre stimulans för barnet som i sin tur hämmar dennes kognitiva utveckling 

(Socialstyrelsen, 2007-131-8). I resultatet framkom det att de professionella som arbetar med 

målgruppen tydligt ser att barnet växer om föräldrarna och hittar egna strategier för att 

förhålla sig till sin hemmiljö. Bronfenbrenners utvecklingsekologisk teori fokuserar på 

kontexten och interaktion mellan individ och omgivning. Teorin betonar vikten av att barn 

behöver bli bekräftade från en omgivning som både är emotionellt stödjande samt 

utvecklingsmässigt stimulerande (Socialstyrelsen, 2007-131-8). ”Föräldrar med 

utvecklingsstörning och deras barn”, är en annan publikation som betonar vikten av 

samarbete mellan de olika berörda parterna. Studien belyser socialsekreterarnas inställning 

och förhållningssätt kring att starta en utredning och menar att de ofta känner sig osäkra i sin 

roll och är ambivalenta. I föreliggande studie framträder en bild av ambivalens hos de 

professionella och deras syn på vårdnadshavarna. De professionella ser vårdnadshavare som 

älskar sina barn och att de försöker utifrån sin förmåga möta upp barnets behov, men att det 

inte många gånger räcker fullt ut. Ambivalens består i att det är lätt att tycka om 
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vårdnadshavarna utifrån att de inte förstår vad det är de brister i och att det är svårt att 

förmedla att det är deras intelligens som brister. FN´s Barnkonvention slår fast att barnets 

fulla människovärde och integritet ska respekteras och att barndomen har ett eget värde. ”Alla 

beslut som rör barn ska fattas med ett barnperspektiv” (Socialstyrelsen, 2007-131-8). Det är 

viktigt att de yrkesverksamma personerna kring dessa barn ska inneha kunskap om 

vårdnadshavarnas utvecklingstörning för att förstå konsekvenserna för barnet. Det finns 

tidigare forskning som visar på att målgruppen har otillräcklig förmåga att stimulera barnet 

och stödja dess kognitiva utveckling, vilket är den mest signifikanta bristen hos föräldrarna 

(Hindberg, 2001). Det finns tidigare undersökningar som lyfter fram att under de senaste 

decennierna har strävan varit att målgruppen skall leva ett så normalt liv som möjligt, att 

ifrågasätta rätten till föräldraskap kan därför vara mycket känsligt. Vilket bekräftar studiens 

resultat, att det är svårt att ta beslut om och när ett föräldraskap är ”good enough” 

Socialstyrelsen har kommit fram till att ”att av ideologiska skäl och av välvilja bortse från 

handikappets konsekvenser leder till att barnperspektivet går förlorat” (Hindberg, 2001).  

7. Metod diskussion  
Vinsten med valet av kvalitativ metod är att det inte är förutsägbart vad som framkommer i 

resultatet. Ett fritt samtal om fenomenet förs och inga förutfattade uppfattningar finns utan det 

dolda har en chans att visas. Metodens begränsning står i förhållande till det lilla material som 

samlats in det går inte att undersöka en större del av populationen. Med kvantitativ metod och 

enkäter skulle vi ha kunnat fånga upp en bredare syn inom det undersökta området, med då 

hade djupet och det dolda begränsats. Resultatet hade kunnat vara annorlunda om 

respondenterna varit hälften män eller endast män. Valet av respondenternas yrkesområde 

hade kunnat påverka resultatet om vi t.ex. valt en homogen grupp från habiliteringen, där alla 

har en bred erfarenhet och kunskap om funktionsnedsättningen. Validiteten i studien kan 

anses vara god då det är en spridning på ålder, erfarenhet och verksam profession bland 

respondenterna. Studiens resultat har god förankring i empiri samt stöd av tidigare forskning 

och teorier då författarna har tagit del av relevant forskning och litteratur kopplade till 

studiens syfte. Metoden för att samla in data var väl anpassad så syftet var att fånga in 

detaljrika och nyanserad bild av hur respondenterna upplevde vårdnadshavarnas förmåga att 

möta upp barnets känslo- och beteendemässiga utveckling. Då fyra av respondenterna var 

kända för en av författarna kan det ha påverkat deras svar, dock intervjuade författaren endast 

en av de fyra respondenterna. Trots att respondenterna hade olika professioner var deras 

upplevelser av vårdnadshavarna snarlika, med ett undantag, den respondent som hade en bred 

erfarenhet av att arbeta med insatser för vårdnadshavarna. Då induktiv tematisk analys inte 
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utgår från en teori har valet av symboliskt interaktionism som analysverktyg i resultatet växt 

fram under analysprocessen. Valet grundar sig i för att kunna förstå barnets bästa så måste vi 

undersöka hur dessa intellektuellt begränsade föräldrarna kunde möta upp barnets utveckling 

samt föra dem framåt med hjälp av interaktion och socialt samspel. Empowerment har valts 

för att analysera hur hjälp och stöd till de föräldrar som inte har den egna förmågan att fullt ut 

kunna stödja sina barn bör bli hjälpta och om det är möjligt.  

8. Slutreflektion 

En viktig del i resultatet har framkommit att det inte finns något enkelt sätt att mäta 

föräldraförmågan hos målgruppen vårdnadshavare med intellektuell begränsning. Det som har 

framkommit är att målgruppen älskar sina barn, att de många gånger visar ett engagemang, 

men att det är svårt över tid att växa och följa med barnets utveckling. Intervjuerna har visat 

på att det är när barnet till vårdnadshavarna växer om dem och börjar ta det vuxna ansvaret 

som förmågan till föräldraskap inte längre finns.  I studien framkom att detta kan ske så tidigt 

som vid sex - sju års ålder. Respondenterna hade en framträdande upplevelse av att 

vårdnadshavarna inte hade förmåga att ta in kunskap och förankra den i föräldraskapet. De 

professionella bör finnas vid sidan av under barnets hela uppväxt för att säkerställa att barnet 

får sina behov tillgodosedda. Det som blir problematiskt är att alla insatser är frivilliga och 

vårdnadshavarna kan tacka nej till föreslagen insats och på så sätt leva isolerade från 

samhällets insyn.  

9. Förslag till fortsatt forskning 

Under intervjuerna har det framkommit att vårdnadshavarnas känslomässiga uttryck är 

begränsade eller i en del fall förstärkta men även att de kan upplevas vara helt avstängda. Det 

vore intressant och ta del av en forskning som undersöker anknytningen för barn med 

vårdnadshavare med intellektuell begränsning.  

Det har även visat sig att många av dessa vårdnadshavare inte har insikt om sin problematik 

eller någon förståelse till att de innehar en funktionsnedsättning som skapar funktionshinder i 

deras föräldraroll. En forskning som utgår från en jämförande studie där syftet är att 

undersöka om de som har växt upp och fått en insikt om sin funktionsnedsättning kontra de 

som inte har fått ta del av ett öppet klimat där funktionsnedsättningen blir en del av ett jag.  

Hur och om det kan påverka deras syn på deras föräldraförmåga, om det är möjligt att se 

någon skillnad på uppväxtförhållanden och information till individen.  

Slutligen vore det intressant med en studie som undersöker samhällets syn på målgruppen och 

deras föräldraskap och rätten till att bli förälder.  
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11. Bilagor  
 

11.1 Bilaga 1 
 
Efter att insamlat material med hjälp av den kvalitativa forskningsintervjun transkriberats 

genomfördes ett av de sju stegen i tematiskanalys. Detta steg innebär att vid genomgång av 

insamlade data hitta prototeman, teman som var återkommande i de transkriberade 

intervjuerna.    

 

Följande Prototeman visade sig:   

 
 

Förmåga som saknas 

Känslomässigt svårt 

Bemöta 

Massiva insatser 

Insikt  

Spegla 

Lilla barnet 

Knyta an 

Stödjande nätverk 

Informella och formella nätverk 

Växa om sina föräldrar 
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11.2 Bilaga 2 

 
Informerat samtycke                                                                     

 

Syfte:  

Det övergripande syftet med studien är att undersöka de professionellas upplevelse av 

interaktionen mellan barnet och vårdnadshavarna samt omgivningen för barn som växer upp i 

en miljö där en eller båda vårdnadshavarna har en intellektuell begränsning. 

Frågeställning: 

Hur bemöter vårdnadshavare/havarna med intellektuell begränsning upp mot barnets 

utveckling och behov av interaktion i en känslomässigt varm och stödjande hemmiljö enligt de 

professionella?  

 

Ni har som deltagare i denna studie valfrihet att delta samt att dra er ur undersökningen när ni 

vill under processens gång fram till den 1:a december 2011. Färdigt och godkänt material 

kommer publiceras på sökmotorn DIVA.  

 

Privata detaljer kommer tas bort detta för att ni deltagare ska vara anonyma i den slutgiltiga 

och publicerade C-uppsatsen. 

 

Vi vill också klargöra att intervjuerna transkriberas i sin helhet och vid eventuella frågor och 

tankar finns det för påseende. Vi vill också tala om att vi finns att återkoppla till under hela 

denna process om det dyker upp frågor som ni deltagarna vill prata om. 

 

Vi intygar härmed ovanstående: 

 

Weronica Nielsen & Sanna Lejon 
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