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1. Inledning  

Som inledande kapitel av denna uppsats kommer jag att redogöra för bakgrunden av ämnet, 

min problemformulering, uppsatsens syfte samt frågeställningar och tidigare forskning och 

kunskapsläge. Det är viktigt att välja rätt begrepp när man talar om personer med 

utvecklingsstörning som har nedsatt begåvning. Mental retardation, begåvningshandikapp, 

förståndshandikapp och intellektuellt funktionshinder är begrepp som används för att 

beteckna utvecklingsstörning (Hindberg, 2003). När jag använder begreppet 

utvecklingsstörning avser jag lindrigt utvecklingstörning.  

 

1.1  Bakgrund  

Att vara utvecklingsstörd och bli förälder kan beskrivas som ett föräldraskap i uppförsbacke 

(Socialstyrelsen, 2005, s. 30).  

   När det gäller utvecklingsstörningens sociala konsekvenser i vuxen ålder så är det mindre 

utforskat och när det gäller konsekvenserna i föräldraskapet för utvecklingsstörda så finns det 

lite dokumenterat (Hindberg, 2003).  

   Hur många utvecklingsstörda som har barn är okänt, men man räknar med att 7-9 procent 

av de kvinnor som har en IQ på omkring 70 får barn. Även med en IQ på 80 kan det vara 

svårt att klara föräldrarollen. Det finns ingen absolut gräns mellan svag begåvning och 

utvecklingsstörning (Hindberg, 1999, s. 117).  

   För många utvecklingsstörda så är barn och föräldraskap ett tecken på att vara som alla 

andra. Det är mycket känsligt att ifrågasätta föräldraförmågan eftersom man under de senaste 

decennierna har eftersträvat att utvecklingsstörda ska leva ett så normalt liv som möjligt. 

Konsekvenserna av handikappet för omsorgsförmågan beror på hur allvarlig 

utvecklingsstörningen är och om båda föräldrarna är utvecklingsstörda, samt hur situationen 

ser ut för övrigt. Sociala insatser och ett starkt stöd hos det sociala nätverket kan vara en 

tillräcklig kompensation hos föräldrar med ett lättare begåvningshandikapp. Det viktiga är att 

föräldrarna själva kan se problemen för att omsorgsförmågan ska kunna bedömas, modeller 

för stöd och hjälp ska kunna utarbetas och beslut om omhändertagande tas (Hindberg, 1999).               

Förhållandet mellan barns rätt till skydd och föräldrarnas rätt till integritet har för övrigt 

varit ett grundläggande dilemma i lagstiftningen och det sociala barnavårdsarbetet under 

hela 1900-talet, och dessa frågor ställs på sin spets när utvecklingsstörda får barn (Strandell, 

2003-2004, s. 8). 
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   Personer med en lindrig utvecklingsstörning blir oftare föräldrar än personer med måttlig 

eller svår utvecklingsstörning. Utvecklingsstörda föräldrar påverkas, på samma sätt som andra 

föräldrar, av förväntningar och ideal om vad ett föräldraskap innehåller. Att välja att bli 

förälder uppfattas av de flesta som en självklarhet och något man väljer själv. För 

utvecklingsstörda kan rådande ideal bli diskutabla eftersom deras val att bli föräldrar sällan är 

ett individuellt val utan måste i regel diskuteras med professionella. Personer med 

utvecklingsstörning som väljer att bli föräldrar möts av att deras förmåga att vara förälder 

betvivlas. Såväl under graviditeten som efter är deras vardagsliv sammanfogat med ökade 

professionella kontakter och ökad kontroll (Socialstyrelsen, 2005).   

   Problem kan börja redan när barnet precis har fötts då barnet ska få sina fysiska behov 

tillfredsställda och det kan uppstå svårigheter i samspelet mellan mor och barn, som inte är 

ovanligt. Det vanligaste problemet i familjer med utvecklingsstörda föräldrar är vanvård i 

form av fysiska skador, som sker på grund av att föräldrarna saknar förmågan att skydda 

barnet. Barnet kan också utsättas för hälsorisker då föräldrarna har svårt att uppfatta barnet 

som sjukt och kan inte ge det lämplig vård. Föräldrarna kan också ha svårt med att klara av 

doseringen av medicin och/eller följa läkarens anvisningar. Att kunna sätta gränser är en utav 

föräldrarnas viktigaste och svåraste uppgifter samt att kunna flytta dessa gränser allt eftersom 

barnet blir äldre. Utvecklingsstörda föräldrar har svårt för att kunna sätta dessa gränser. En 

annan bristande förmåga är kunna hjälpa barnet med dess skolarbete. De mest karakteristiska 

bristerna är deras oförmåga att stimulera barnet och stödja dess kognitiva utveckling 

(Hindberg, 1999).         

   I Sverige styrs stödinsatserna för utvecklingsstörda i Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. Lagen ska garantera att personer med omfattande och bestående 

funktionshinder får insatser när stödet enligt annan lagstiftning inte räcker. Det är inom LSS 

som reglerar vilka som har rätt till insatserna (Socialstyrelsen, 2005).      

   Professionella och stödorganisationer ställs inför praktiska och etiska frågor när personer 

med utvecklingsstörning blir föräldrar. Tveksamheter om hur föräldrarna ska klara av 

föräldraskapet kombineras med en osäkerhet om hur stödet till familjen ska skapas på bästa 

sätt. Det är viktigt att stödet och insatserna utformas utifrån föräldrarnas och barnets behov, 

att stödet är sammanhängande och att det utförs under en längre tid. För att insatserna ska vara 

så effektfulla som möjligt är det viktigt att de är anpassade till familjens omgivning, vara 

prestationsbaserade och innefatta förebilder, praktisk feedback, beröm och belöningar. 

Insatserna ska också utformas så att det blir möjligt för föräldrarna att utvecklas utifrån sina 

förutsättningar (Socialstyrelsen, 2005). När det gäller stöd och hjälp är en bärande princip 
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inom socialtjänsten att samarbeta med föräldrarna och ta hänsyn till deras önskemål om hur 

hjälpen skall utformas (Strandell, 2003-2004, s. 16). Detta gäller även i familjer med 

utvecklingsstörda föräldrar men problemet i dessa fall är att föräldrarna har mer fokus på sina 

egna behov och därmed saknar förmågan att se barnens behov. Det kan lätt hända att om 

föräldrarna får styra insatserna så lämnas barnen utan hjälp (Strandell, 2003-2004).  

Vilka insatser som finns att erbjuda varierar i kommunerna. I vissa kommuner saknas 

t.ex. hemterapeuter medan andra kan erbjuda hjälp i hemmet större delen av dygnet, 

åtminstone periodvis (Strandell, 2003-2004, s. 16-17). Utgångspunkten för stöd- och 

hjälp insatserna i familjer där föräldrarna har en utvecklingsstörning måste vara att 

barnen i dessa familjer har samma rätt till en god uppväxt som andra barn. Barnens 

behov får inte åsidosättas för att man tycker synd om föräldrarna (Strandell, 2003-2004, 

s. 17). 

   Enligt FN:s standardregler ska utvecklingsstörda ha samma rättigheter och livsförhållanden 

som andra samhällsmedborgare.  Målet är att utvecklingsstörda personer ska leva ett så 

jämlikt liv och under villkor som är så lika personer utan funktionshinder som möjligt. Detta 

har inneburit att tvångssterilisering av utvecklingsstörda har upphört i flera länder 

(Socialstyrelsen, 2005).   

 

1.2 Problemformulering 

Hur hanterar föräldrar med lindrig utvecklingsstörning sitt föräldraskap och vilka stödformer 

och hjälpinsatser har samhället att erbjuda dessa föräldrar? 

Eftersom en utvecklingsstörning är ett livslångt handikapp så måste man utgå från att dessa 

föräldrar behöver hjälp i hemmet under barnets hela uppväxt, om det skall bo med sina 

biologiska föräldrar (Hindberg, 2003). 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lindrigt utvecklingsstörda föräldrar klarar av 

föräldraskapet samt vilka stöd- och hjälpinsatser samhället har att erbjuda. Utifrån detta syfte 

är min avsikt att klargöra följande frågeställningar: 

Frågeställningar: 

 På vilka sätt brister lindrigt utvecklingsstörda i sitt föräldraskap? 

 Varför behövs olika stödformer i dessa familjer? 
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 Vilken form av stöd och hjälp kan tillämpas i familjer där en eller två förälder har en 

lindrig utvecklingsstörning?   

 

1.4 Kunskapsläge/tidigare forskning 

Rädda Barnen gav ut den första rapporten om utvecklingsstördas föräldraskap 1981 

(Rönström, Anita: Mentally retarted parents and their children. A follow-up study of 17 

children with mentally retarted parents) (Hindberg, 2003). Rapporten visade att dessa barn 

for illa och att stödformerna och hjälpinsatserna inte var tillräckliga för att hjälpa barnen. 

Denna rapport blev kritiserad av Socialstyrelsen och det blev då uppenbart att 

utvecklingsstörda föräldrar är en laddad och kontroversiell fråga (Strandell, 2003-2004). 

Rönström (1981) sammanfattar sin studie med att samtliga mödrar hade haft en svår uppväxt 

och saknade goda förebilder. Hon kom fram till att föräldrarnas rätt till sina barn hade 

främjats mer av alltför många experter. Hon påpekade att rekommendationer om 

omhändertagande av barn vars föräldrar är utvecklingsstörda riskerade att ses som ett brott 

mot deras medborgerliga rättigheter (Hindberg, 2003).    

   Den mest omtalade forskningsrapporten angående utvecklingsstördas föräldraskap är Evy 

Kollbergs (1989) avhandling: Omstridda mödrar. En studie av mödrar som förtecknas som 

förståndshandikappade. Kollbergs syfte med studien var att spåra upp och beskriva mödrar 

som klassades som förståndshandikappade i Göteborgs och Bohuslän och att söka faktorer 

som hade betydelse för föräldrafunktionen hos dessa mödrar. Studien visade att stabila 

emotionella förhållanden under uppväxten har betydelse för hur kvinnor med 

begåvningshandikapp klarar av sin föräldraroll (Hindberg, 2003, s. 91). Psykisk mognad och 

stabiliteten, positiv självbild, känslan av att känna sig uppskattad för den man är och att vara 

en resurs för sina barn var också avgörande faktorer för att dessa mödrar skulle klara av sin 

föräldraroll. Utgångspunkten är att en väl förankrad självkänsla ger bättre förutsättningar för 

att kunna fungera som förälder (Kollberg, 1989, s. 168).  Ett problem med dessa mödrar var 

att många var negativt inställda till stödformerna och hjälpinsatserna för rädslan av att barnen 

skulle tas ifrån dem (Hindberg, 2003).    

   I programmet Uppdrag Granskning från december 2002 tog programmet upp en familj, där 

föräldrarna var utvecklingsstörda, från Oskarshamn vars pojke blev omhändertagen av de 

sociala myndigheterna. Detta mynnade ut i att denna fråga hamnade i samhällsdebatten och då 

blev det uppenbart hur känslig det är angående utvecklingsstördas föräldraskap. Programmet 
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ledde till folkstorm där föräldrarnas intressen och rättigheter togs upp och socialtjänsten blev 

boven i dramat (Strandell, 2003-2004).  
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2. Teorier kring begreppet lindrig utvecklingsstörning 

Detta kapitel kommer att redogöra för mina teoretiska utgångspunkter angående lindrigt 

utvecklingsstördas föräldraskap.  

 

2.1 Definition av utvecklingsstörning 

En utvecklingsstörning är en samlingsbeteckning för nedsatta intellektuella funktioner som 

börjar under utvecklingsperioden, det vill säga före 16 års ålder. Utvecklingsstörningen har 

mycket stora variationer men det gemensamma är hämmat intellektuell. Utvecklingsstörning 

beror vanligen på skador i det centrala nervsystemet. Lindrigt utvecklingsstörda personer har 

oftast ett normalt antal hjärnceller men kontakten mellan dem kan vara dålig (Tideman, 2000). 

   En utvecklingsstörning är ett handikapp som man får leva med hela livet. Det är inget som 

kan växa bort, behandlas eller förändras med olika pedagogiska metoder. Utvecklingsstörda 

personer kan skaffa sig vissa kunskaper genom träning, stöd och erfarenheter men det finns ett 

tak för förmågan (Hindberg, 2003, s. 63).                        

   Grunden för utvecklingsstördas kunskaper om världen kräver i regel konkreta upplevelser. 

De kan sådant som de har upplevt och har svårt för att generalisera från det konkreta till det 

abstrakta och från situation till situation. Utvecklingsstörda personer har också svårt med att 

själva, utan hjälp, bygga upp en inre föreställning om vem man är och kunna reflektera över 

hur man fungerar gentemot andra (Hindberg, 2003).                        

   Även om det skulle vara så att utvecklingsstörda personer får längre tid på sig att lära sig så 

återstår fortfarande problemet med att plocka fram det inlärda, då kunskapen behövs i 

praktiken (Hindberg, 2003).                        

 

Kylén (1992) delar in utvecklingsstörningen i tre nivåer: 

 A-nivå – grav utvecklingsstörning 

Personer som befinner sig på A-nivå förstår och verkar i det upplevda när - rummet, 

här och nu. De har begränsat rums - och tidsperspektiv. De kan inte tala och använder 

kroppsspråk och ljud.  

 B-nivå – måttlig utvecklingsstörning 

Personer som befinner sig på B-nivå förstår sin närmiljö som en helhet och 

tidsperspektivet uppgår till cirka en vecka. De kan tala och ordförrådet växer.  
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 C-nivå – lindrig utvecklingsstörning 

Personer på denna nivå har en allmän uppfattning av tillvaron och tids - och 

rumsuppfattning. De förstår att det finns platser utöver det upplevda och att det finns 

en framtid och dåtid. De kan i de flesta fall lära sig att läsa och skriva (Kylén, 1992).  

 

Hindberg (2003) tar upp i sin bok att definitionerna av utvecklingsstörning varierar och ett 

sätt att definiera begreppen är ur tre olika perspektiv: administrativt, socialt och 

medicinsk/psykologiskt.  

 Administrativ definition 

Personer som är administrativt definierade som utvecklingsstörda har blivit det av 

samhällets tjänstemän. Det gäller till exempel när försäkringskassan betalat ut 

sjukbidrag till en person på grund av bristande begåvning, då innebär det att personen 

är registrerad som utvecklingsstörd.   

 Social definition  

I denna definition betraktas man som utvecklingsstörd när man av intellektuella 

anledningar inte klarar av samhällets krav. Sociala definitionen ser 

utvecklingsstörningen som något relativt i förhållande med miljön.  

 Medicinsk/psykologisk definition  

Utvecklingsstörningen kan vara lätt, måttlig eller svår. Ett sätt att försöka gradera 

utvecklingsstörningen är att använda sig av intelligenskvoter. Man brukar utgå från 

följande intelligenskvoter:  

- 50-70 = lätt eller lindrig utvecklingsstörning 

- 35-50 = måttlig utvecklingsstörning 

- under 35 = svår utvecklingstörning (Hindberg, 2003. s. 62).    

 

2.2 Handikappmedvetande  

Utan insikt om handikappet, ingen insikt om hjälpbehov (Hindberg, 2003, s. 69).  

   Detta är framför allt socialtjänstens dilemma då det är deras ansvar att ge familjerna de stöd 

och den hjälp som behövs. Om föräldrarna inte själva vill ha hjälp och stöd kan inte 

socialtjänsten tvinga dem. Finner socialtjänsten att hjälpbehoven är så pass stora och 

föräldrarna vägrar ta emot hjälpen kan det bli frågan om ett omhändertagande enligt Lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Det kan då uppstå en svår situation för 
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både föräldrar och barn, något som kunde ha löst sig med frivilliga insatser. En valmöjlighet 

för socialtjänsten är att släppa familjen med risk att barnet far illa (Hindberg, 2003).  

   Det finns två kategorier av handikappmedvetenhet, den ena är dominerande och den andra 

är integrerade handikappmedvetande. Personer som har det dominerande 

handikappmedvetandet dominerar handikappet synen man har på sig själv. Personerna har 

svårt att se sig själva som betydelsefull och älskad för den man är. Man förnekar handikappet 

och ser ned på sig själv. Det är vanligt att man är känslig för kritik och har overkliga 

föreställningar på sin egen förmåga. Personer med det integrerade handikappmedvetandet har 

integrerat handikappet i sin självbild. De vet om vad de kan och inte kan, inser sina 

begränsningar och kan därigenom ta emot hjälp. De har förmågan att sörja och bearbeta sitt 

handikapp. De kan också ställa passande krav på sin omgivning och även kämpa för att bli 

respekterad precis som de är (Hindberg, 2003).    

 

2.3 Normaliseringsprincipen 

Från början var normaliseringsprincipen ett led i att förändra institutionerna för personer med 

utvecklingsstörning. Institutionsboenden gjorde skillnader mellan personer med 

utvecklingsstörning och andra människor och gav utvecklingsstörda sämre livsvillkor än 

övriga i samhället. Normaliseringsprincipen växte fram mer som kritik på omsorgen som 

fanns på dåtidens institutioner än som ett försök att visa vilken omsorg man ville ha istället. 

Det var svårt att få utvecklingsstördas liv normala inom institutionerna. Den grundläggande 

utgångspunkten gick ut på att personer med utvecklingsstörning skulle ha samma rätt till 

standard och levnadsvillkor som andra medborgare hade (Tideman, 2000). 

   Normaliseringsprincipen och integreringsprincipen blev de mest styrande principerna inom 

handikappsområdet. Integrering betydde att människor med utvecklingsstörning skulle leva 

bland andra människor i samhället. Normaliserings- och integreringsprincipen låg bakom 

nedläggningen av institutionerna och etableringen av öppna omsorger i det ordinarie 

samhället (Tideman, 2000).    

   Den skandinaviska tolkningen av normaliseringsprincipen lägger tonvikten av betydelsen på 

det vanliga, de statistiska genomsnittliga livsvillkoren och riktar sig till att ge 

utvecklingsstörda ett normalt liv.  Den skandinaviska tolkningen går inte ut på att 

utvecklingsstörda ska göras om till ”normala” utan de ska ha en normal livssituation som är 

lika mycket värd som andra människors (Tideman, 2000).  
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2.4 Föräldraskapet 

Personer som inte anser sig själva ha några problem i sitt handikapp anser inte heller att de 

behöver någon hjälp. Många vet om att de har praktiska svårigheter, exempelvis att de inte 

klarar av städningen och matlagningen, att de har svårt med ekonomin, svårt med 

tidsuppfattningen. Men de inser inte att dessa svårigheter medför problem i samband med 

föräldraskapet. Relationen mellan föräldrar och barn är den mest komplexa relationen som 

finns (Hindberg, 2003).  

   Ett barn som är friskt växer och utvecklas och då gäller det att som förälder följa barnets 

utveckling och ständigt förändras i takt med den. Föräldrarna måste ompröva allt i takt med 

att barnet blir äldre: mat, sovtider, kläder, regler, uppfostringsmetoder, förhållningssätt. Man 

måste också förstå och kunna tillfredsställa barnets behov vid varje tidpunkt och det utgår från 

att föräldrarna har kunskap om barns normala utveckling. En utvecklingsstörning innebär att 

man bara kan sådant som man har egen erfarenhet av och på så vis har utvecklingsstörda 

föräldrar det svårt med att följa med i barnets utveckling och helst ligga steget före barnet. 

Utvecklingsstörda personer lever här och nu och de behöver konkreta instruktioner för att 

kunna lära sig något nytt. Det innebär att de behöver hjälp och stöd i föräldraskapet under hela 

barnets uppväxt, för varje ny utvecklingsskede, varje ny situation krävs nya instruktioner 

(Hindberg, 2003). 

   Den kunskap som behövs för att klara av att vara en bra förälder kan man skaffa på olika 

sätt som till exempel olika typer av skriftligt material, ta del av andras erfarenheter, delta i 

föräldrautbildningar. När det gäller föräldrar med utvecklingsstörning är det inte säkert att de 

kan läsa eller förstår vad de läser. Den muntliga kunskapsöverförningen kanske inte heller 

fungerar då utvecklingsstörda behöver konkreta instruktioner för att förstå. De behöver också 

höra samma sak flera gånger och den möjligheten finns inte alla gånger. Föräldrautbildningar 

kan omfatta både muntlig och praktisk information. Problemet kan bli att utvecklingsstörda 

har svårt att överföra det som de lär sig från en situation till en annan (Hindberg, 2003). 

 

Anknytning och samspel  

Den mest avgörande faktorn för om en förälder ska kunna fungera som en förälder eller inte 

är förmågan att kunna samspela med barnet samt att skapa en nära känslomässig relation till 

barnet. Om en förälder har vuxit upp i ett hem där det har funnits kärlek och värme och man 

har blivit accepterad precis som man är, har denne förälder goda förutsättningar att själv 

kunna ge sitt barn detsamma. Det blir värre om föräldern inte har fått uppleva nära 
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känslomässiga relationer under uppväxten. Men att de själva har haft en kärleksfull uppväxt är 

inte en tillräcklig förutsättning för att personer med utvecklingsstörning ska klara av att 

upprätta en känslomässig relation till sitt barn. Det ligger i handikappets natur att inte kunna 

sätta sig in i andra människors känslor, tankar och behov (Hindberg, 2003, s. 108). Det blir 

särskilt svårt för personer med utvecklingsstörning att kunna tolka det lilla barnet då det inte 

kan använda ord utan signaler som ska tolkas av den vuxne. Andra svårigheter för 

utvecklingsstörda föräldrar är att förstå betydelsen av anknytning och samspel eftersom 

känslor och relationer inte är konkreta begrepp. Det gäller också förmågan till empati som är 

viktig i ett föräldraskap (Hindberg, 2003).        

 

Barns behov      

De känslomässiga begränsningar som är förknippade med förståndshandikappet, leder också 

till svårigheter att sätta sig in i en annan människas sätt att tänka och känna (Hindberg, 2003, 

s. 110).  

   Om föräldrar ska kunna möta barnets känslomässiga behov och svara på dess signaler är det 

ett måste att föräldrarna har den empatiska förmågan. Det handlar inte bara om känslomässiga 

behov utan också om praktiska saker som till exempel att ge barnet mat och undvika att barnet 

hamnar i farliga situationer. Det gäller att föräldrarna sätter barnets behov före sina egna. 

Detta är svårt för barnen men detsamma gäller för föräldrar vars mognad står på barnets nivå. 

Den personliga mognaden som behövs för att kunna se, förstå och prioritera barnets behov 

framför deras egna behov saknas hos föräldrar med utvecklingsstörning. Föräldrar måste 

också kunna se barnet som en enskild individ och utvecklingsstörda föräldrar har svårt att 

göra den skillnaden. Till exempel förstår de inte att barnet behöver mat när man själv inte är 

hungrig eller att barnet fryser utan att man själv fryser. Föräldrarnas fokusering på det egna 

jaget och sina egna behov gör det också svårt för dem att uppfatta barnets signaler. Men 

många utvecklingsstörda föräldrar kan lära sig enkla och praktiska föräldrafunktioner, till 

exempel att klä av och på barnet och ge barnet mat men de saknar förmågan att förstå barnets 

omväxlande och framträdande behov (Hindberg, 2003; Killén, 2003).  

 

Skador och hälsorisker  

Många utvecklingsstörda föräldrar kan, utan att vilja det, skada sina barn (Killén, 2003). De 

vanligaste problemen med utvecklingsstörda föräldrar är vanvård och försummelse. Fysiska 

skador på grund av dålig förmåga att skydda barnen är också förekommande. Det finns stor 
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risk för skador och olyckfall, särskilt när det gäller yngre barn, i familjer där föräldrarna är 

utvecklingsstörda (Hindberg, 2003).             

    Barn kan utsättas för hälsorisker då utvecklingsstörda föräldrarna inte förstår att barnet är 

sjukt och behöver lämplig vård. Föräldrarna kan också ha svårt med att klara av doseringen av 

medicin och att följa läkarens instruktioner. De kan också ha svårt för att klara av 

besvärligheterna med att ta hand om ett sjukt barn.  Utan att föräldrarna vill det eller upplever 

att de sviker sina barn kan barnet utsättas för hälsorisker (Hindberg, 2003; Killén, 2003).  

 

Stressfaktorer  

Utvecklingsstörda föräldrar är konkreta och rigida i sitt tänkande och därför har de svårt för 

att tänka på flera saker samtidigt (Killén, 2003). Det gäller att man kan reagera snabbt, klara 

av att ha flera bollar i luften och klara av att bli avbruten. För personer med 

utvecklingsstörning är det inte bara barnen som utlöser stress. Hela livssituationen innehåller 

olika stressfaktorer som exempelvis ekonomiska och praktiska bekymmer, social isolering 

som för med sig svårigheter att få avlastning och hjälp, svårigheter med att strukturera och 

planera vardagen. Allt detta innebär att de är mer utsatta för stress än vad människor normalt 

är och stresskänslighet hör till handikappet (Hindberg, 2003).  

 

Vardagliga rutiner 

Kläder och klädsel ställer ganska stora krav på förmågan att bedöma vilka kläder som behövs 

vid en viss årstid eller väderlek, vad som passar barnet i förhållande till ålder och kön, 

avgöra vilken storlek som behövs, vad som är lämpliga kläder i olika sammanhang osv. 

(Hindberg, 2003, s. 119). Flexibiliteten som krävs för att kunna sköta klädsel, klädvård och 

klädinköp saknar utvecklingsstörda personer. Det inträffar ofta att utvecklingsstörda föräldrar 

har problem med barnens klädsel (Hindberg, 2003). De har också svårt med tid, både när det 

gäller att förstå klockan och tänka timmar, dagar, veckor, månader, år. Detta medför problem 

med de vardagliga rutinerna som att äta, sova och klä på sig (Killén, 2003).  

   Föräldrar med utvecklingsstörning har också svårt för att hjälpa barnet med deras 

skolarbeten, att utforska världen och att stimulera deras intryck. De har svårt för att ta det 

ansvar som skolan förväntar sig av föräldrarna. Just otillräckligheten när det gäller att 

stimulera barnet och stödja dess kognitiva utveckling är en av de mest signifikanta bristerna 

hos utvecklingsstörda (Hindberg, 2003, s. 119-120).  
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Socialt nätverket 

Utvecklingsstördas familjeband och sociala nätverk har allt mer uppmärksammats som en 

betydande faktor till att de ska klara av sitt föräldraskap. Socialberedningens betänkande: 

Barns behov – föräldrarnas rätt (SOU 1986:20) framhäver värdet av ett fungerande nätverk 

för föräldrar i utsatta lägen (Socialstyrelsen, 1990:24, s. 14). Mor- och farföräldrar eller 

syskon är viktiga och betydelsefulla för barnet vars föräldrar har en utvecklingsstörning. 

Dessa kontakter bör därför i första hand stödjas och stimuleras (Socialstyrelsen, 1990:24, s. 

14). Stödarbetet från professionella bör i största möjligaste mån vara en komplettering till de 

insatser som görs av anhöriga. Men det är viktigt att inte lägga allt ansvar på de anhöriga. 

Ibland kan det naturliga nätverket sluta att fungera och då är det nödvändigt att professionella 

sätter in olika former av stöd (Socialstyrelsen, 1990:24). 

 

2.5 Samhällets insatser 

Lindrigt utvecklingsstörda föräldrar behöver hjälp och stöd från olika verksamheter. I dessa 

familjer behövs nästan alltid bistånd från socialtjänsten. Aktuella insatser i familjer där 

föräldrarna är lindrigt utvecklingsstörda är insatser enligt LSS, från vuxenhabiliteringen. 

Samarbete mellan de olika hjälpinsatserna krävs och det är också viktigt för dessa familjer 

(Hindberg, 2003).  

   Det finns inga uppgifter om hur många barn vars föräldrar har en utvecklingsstörning som 

kommer i kontakt med socialtjänsten eller som placeras enligt SoL eller LVU (Socialstyrelsen, 

2007, s. 95). Drygt 20 000 barn och unga var under 2005 i behov av heldygnsinsatser enligt 

SoL eller LVU. De barn och unga som vårdas enligt LVU, gör detta framför allt för att det 

finns brister i deras hemmiljö (Socialstyrelsen, 2007, s. 95). Den vanligaste formen av 

placering inom SoL och LVU är familjehemsplaceringar (Socialstyrelsen, 2007).  Den mest 

radikala insatsen socialtjänsten kan göra är att omhänderta barnet och placera det i ett 

familjehem (Strandell, 2003-2004).    

   Det är socialtjänsten som har det största ansvaret för familjer med lindrigt utvecklingsstörda 

föräldrar. De beslutar även om bristerna i omsorgsförmågan är så pass stora att barnet måste 

placeras i en annan familj. Socialtjänsten ansöker om vård hos länsrätten om föräldrarna inte 

ger sitt medgivande till placering av barnet. Socialtjänsten är den myndighet som har det 

största ansvaret för att skydda utsatta barn. Det händer ofta att det är föräldrarnas intressen 

som fängslar människor och då blir det lätt att socialtjänsten blir boven i dramat. Det är en 

svårighet att ifrågasätta omsorgsförmågan hos utvecklingsstörda föräldrar då målet är att 
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stärka dessa föräldrar och då vill man inte påpeka bristerna i föräldraförmågan (Hindberg, 

2003).  

   Socialtjänstens ansvar och mål är stora. Föräldrar med utvecklingsstörning har stort behov 

av stöd och hjälp och kan inte garanteras att få den hjälp de behöver. När man diskuterar 

barnens möjligheter att med insatser i familjen få en tillräckligt god uppväxt i sina hem, 

måste man vara realistisk och utgå från socialtjänstens faktiska möjligheter att ge omfattande 

och långsiktigt stöd här och nu (Hindberg, 2003, s. 207).  

   Det händer att föräldrar med utvecklingsstörning är negativt inställda till socialtjänsten av 

rädsla för att de ska omhänderta barnet enligt LVU. Det är då viktigt att koncentrera 

kontakten på familjens behov och inte börja ifrågasätta föräldraskapet. Men respekten för 

föräldrarnas integritet får inte gå ut över barnets behov av skydd (Socialstyrelsen, 1990:24).  

   Resurser och insatser från socialtjänster varierar mellan kommuner. I somliga kommuner är 

det bara stödsamtal med socialsekreterare som kan erbjudas medan andra kommuner erbjuder 

hemterapeuter som arbetar dygnet runt hos familjerna. De insatser som socialtjänsten sätter in 

i familjer med lindrigt utvecklingsstörda föräldrar är densamma som i andra familjer i behov 

av stöd. Det kan handla om till exempel plats i spädbarnsverksamheter eller familjeförskola, 

daghemsplats, kontaktperson/kontaktfamilj, stödsamtal med socialsekreterare och hemma-

hos-verksamhet. Insatser kan också medföra att ett ofrånkomligt omhändertagande skjuts upp 

i framtiden. Föräldrarna tar oftast emot praktiskt hjälp i hemmet men inte hjälp med barnen. 

Detta kan förklaras med att föräldraskapet medför en viktig del i identiteten och ett 

kännetecken att man är som alla andra (Hindberg, 2003).  

   Problemet bör sannolikt vara att familjer med lindrigt utvecklingsstörda föräldrar får för lite 

hjälp. Om familjen avböjer hjälpen eller själva inte ansöker om hjälp, får därefter ingen hjälp. 

Vårt system och regelverk bygger på att hjälpen skall vara frivillig och att den enskilde på 

eget initiativ skall ta kontakt (Hindberg, 2003, s. 203). När myndigheter anser att det finns 

behov av stöd och hjälp kan de erbjuda detta men det ska fortfarande bygga på frivillighet. 

Det antas finnas olika skäl till varför familjerna inte får tillräcklig hjälp. Ett utav skälen är att 

föräldrarna inte ber om hjälp, eller att samhället inte har tillräckligt med resurser för att 

erbjuda dessa familjer stöd och hjälp. Familjerna kan tacka nej till den hjälp som erbjuds 

och/eller avbryter pågående insatser. Ett annat skäl kan vara att socialtjänsten ger upp efter ett 

tag då de kanske har provat olika insatser utan att någon förbättring har skett (Hindberg, 

2003).  
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   Hjälpinsatserna kan också vara för stora om familjer får hjälp mer eller mindre dygnet runt 

och det kan leda till att hemmet blir institutionsliknande som i sin tur inte är bra för vare sig 

barnet eller föräldrarna (Hindberg, 2003).  

Hjälp i hemmet dygnet runt under flera år av kanske 8-10 hemterapeuter utvecklar inte 

barnets anknytning till föräldern på ett gynnsamt sätt. Det blir många reservpappor 

och mammor. 24-timmars stöd är överhuvudtaget inte något som skall erbjudas. Vi 

måste se i vilka familjer stödet inte kan brygga över handikappet. Dygnet – runt – stöd 

kan eventuellt handla om en pappa eller någon annan anhörig, som finns naturligt sätt 

i familjen. Här måste man kunna stå för den kunskap som socialtjänsten ändå har om 

barns utveckling och behov (Strandell, 2003-2004, s. 17).   

   Familjer kan också få fel hjälp och hjälpen kan vara fel på två olika sätt. Antigen kan den 

vara fel utformad eller så har inte familjerna begåvningen att tillgodogöra sig hjälpen. Till 

exempel så kanske det inte räcker med bara muntliga instruktioner utan hjälpen behöver vara 

mer praktiskt. Det är inte tillräckligt att ge information en gång eller visa ett moment en gång 

utan det måste upprepas flera gånger. Det är också viktigt att den personen som hjälper dessa 

familjer har information och insikt om hur utvecklingsstörda fungerar och tänker (Hindberg, 

2003).  

   En utvecklingsstörning är ett livslångt handikapp och då måste man förutsätta att dessa 

familjer behöver hjälp i hemmet under hela barnets uppväxt. Det är viktigt att garantera 

kontinuitet och stabilitet. Syftet med insatserna ska inte vara att hjälpinsatserna är under en 

viss tid och sedan låta föräldrarna klara sig själva (Hindberg, 2003).  

   Svårigheten för professionella som har kontakt med familjer med utvecklingsstörda 

föräldrar är att granska deras funktionsnivå och utvecklingsmöjligheter. Personer med 

utvecklingsstörning har begränsade möjligheter till utveckling. Dock kan viss utveckling vara 

genomförbar och personerna kan mogna men handikappet kan inte försvinna. Hoppet är att 

dessa föräldrar har en utvecklingsförmåga så att de med rätt hjälp kan bli en tillräckligt bra 

förälder (Hindberg, 2003). 

   För somliga föräldrar kan känslan av vanmakt uppstå då de utsätts för krav som de inte kan 

leva upp till. I de flesta fall är det mer realistiskt att tänka i kompensationstermer än i 

utvecklingstermer. Detta innebär att man utgår från föräldrarnas nuvarande förmåga och 

sedan bedömer om den är så pass god att kompensatoriska insatser är tillräckliga (Hindberg, 

2003, s. 194). Denna uppgift är i första hand socialtjänstens men det händer ofta att de måste 

fråga efter uttalande från andra verksamheter som till exempel barnavårdscentraler, 

barnomsorgen och handikappsomsorgen. Kompensatoriska insatser får inte vara så 
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omfattande att de innebär att föräldern ersätts i viktiga avseenden. Det bör snarare vara 

fråga om att komplettera föräldrar som, trots brister, har förutsättningar att ta huvudansvaret 

för barnet om de får stöd (Hindberg, 2003, s. 194).   

   Alla blivande föräldrar erbjuds föräldrautbildningar men för personer med lindrig 

utvecklingsstörning fungerar inte den vanliga utbildningen då de kanske inte kan tillgodogöra 

sig den. Särskilda utbildningar för föräldrar med exempelvis missbrukproblematik, psykiska 

funktionshinder eller utvecklingsstörning är oftast inte möjlig att utföra för de är för få för att 

kunna få ihop en grupp. I Göteborg gjordes det ett försök med att göra en föräldragrupp för 

lindrigt utvecklingsstörda föräldrar men man upptäckte att även denna satsning var begränsad 

i förhållande till mödrarnas och barnens behov (Hindberg, 2003). I socialstyrelsens rapport 

(2007) tar de upp att träning i föräldraskapet samt föräldrautbildningar har visats sig vara en 

insats som medför att föräldrar med utvecklingsstörning förbättrar sina förmågor 

(Socialstyrelsen, 2007). Studier
1
 rapporterar att förbättring av föräldraförmågorna är möjlig 

med föräldrautbildningar för flertalet föräldrar men inte för alla. Andra studier
2
 påvisar att det 

är enbart ett fåtal föräldrar med utvecklingsstörning som kan tillgodogöra sig 

föräldrautbildningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Socialstyrelsen, 2005a se Tymchuk et al. , 1990b; Tymchuk, Yokta & Rahbar, 1990; Tymchuk, 1991; 

Feldman et al. , 1992; Tymchuk & Andron, 1992; Tymchuk et al., 1992; Tymchuk et al., 1993; Faureholm, 

1994; Feldman & Case, 1997; Sheerin, 1998; Tymchuk et al.,1999; Heinz & Grant, 2003. 

 
2
 Socialstyrelsen, 2005a se Karlsen, 2001; Accardo & Whitman, 1990 
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3. Metod              

Detta kapitel kommer att redogöra för mitt metodval, uppsatsen avgränsning, urval samt 

tillvägagångssätt beträffande hur intervjuerna genomfördes. Kapitlet innehåller även 

diskussion gällande uppsatsens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Det kommer också 

att beröra uppsatsens etiska aspekter samt metodproblem.   

 

3.1 Metodval 

Den metod som valdes för uppsatsens utförande var kvalitativ metod. Denna metod valdes för 

att den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att få den intervjuades beskrivningar av dess 

livsvärld och för att tolka meningen i det som intervjupersonen berättat (Kvale, 1997). Valet 

av kvalitativa intervjuer var självklart då jag ville få en större förståelse och djupare inblick av 

det problemområde jag har valt att fördjupa mig i. Det centrala idealet inom kvalitativ 

forskningsmetod är att man så långt som möjligt har ett nära och direkt förhållande till det 

man studerar (Repstad, 1999).    

 

3.2 Avgränsning  

För att inte uppsatsen skulle vara alltför omfattande valde jag att studera lindrigt 

utvecklingsstördas föräldraskap utifrån ett föräldraperspektiv. Barnen finns givetvis med i 

uppsatsen, men jag har inte berört på vilket sätt barnen blir drabbade av att ha 

utvecklingsstörda föräldrar. Det skulle ge uppsatsen mer barnfokus som inte har varit 

huvudsyftet med denna studie.  

 

3.3 Urval 

Intervjupersonerna valdes ut genom ett strategiskt urval. I kvalitativa intervjuer ska innehållet 

vara variationsrikt och inte ha flera likartade intervjupersoner och urvalet ska vara blandat 

inom en given ram (Trost, 2005).  Fyra yrkesverksamma personer valdes ut från tre olika 

arbetsområden som på olika sätt arbetar med familjer med lindrigt utvecklingsstörda föräldrar. 

En kurator valdes utav anledningen att hon arbetar på vuxenhabiliteringen där 

utvecklingsstörda personer tillhör en av tre personkretsar som av vuxenhabiliteringen får 

insatser enligt LSS. 



 19 

   Socialtjänsten var ett givet val att intervjua då de har det största ansvaret för familjer med 

utvecklingsstörda föräldrar/förälder. För att få större inblick i själva insatserna valdes 

öppenvårdsverksamheten som en tredje intervju. Även om de tillhör socialtjänsten kändes det 

som ett bra val att intervjua dem då de arbetar mer med föräldrastöd än med 

myndighetsutövning. Uppsatsens strävan var att få information från ett antal yrkesverksamma 

personer om de problem, som socialtjänsten möter i samband med stödåtgärder som riktas 

mot familjer med utvecklingsstörning. För att få kontakt med ett lämpligt urval kontaktades 

samtliga intervjupersoner via telefon och mail.   

 

3.4 Intervjuernas genomförande 

Uppsatsens grundläggande data insamlades via tre intervjuer. Intervjuerna genomfördes med 

hjälp av en intervjumanual med förberedda intervjufrågor. Under intervjuerna ställde jag 

följdfrågor utifrån svaren jag fick av intervjupersonerna. En strukturerad intervjusituation gör 

det lättare att utforma intervjun vid analysfasen (Kvale, 1997). I den kvalitativa intervjun är 

temat klart och intervjupersonen styrs i den riktningen (Repstad, 1999). 

   Intervjun med kuratorn på vuxenhabiliteringen genomfördes i ett grupprum på universitetet. 

Intervjun med socialsekreteraren utfördes på hennes kontor och intervjun med 

öppenvårdsverksamheten gjordes i lägenhet de arbetar i.  

   Varje intervju tog 30 – 45 minuter.  Innan varje intervju inleddes med att jag informerade 

om de etiska aspekterna som intervjupersonerna tidigare har fått i ett bekräftelsebrev.    

   Samtliga intervjuer transkriberades efter varje avslutat intervju. Jag valde att skriva ner 

intervjuerna ordagrant för att sedan översätta det till skriftspråk. Anledningen till att 

transkribera det ordagrant var för att få med allt och minska risken att missa väsentliga delar 

av intervjun. Genom transkribering så ändrar man från talspråk till skriftspråk (Kvale, 1997). 

Utifrån det transkriberade materialet har jag skrivit ner min förståelse utav 

intervjupersonernas svar på mina frågor.   

   Jag har ändrat intervjuguiden efter vem jag har intervjuat. Det ligger i metodens 

mångsidighet att intervjumallen kan och bör ändras under ett projekt. Alla medverkande har 

inte samma bakgrunder att lämna information om en och samma fråga (Repstad, 1999). 

Kuratorn hade en intervjumall med kompletterande frågor, socialsekreteraren en annan 

eftersom jag ville få ut varje individs speciella kunskap och öppenvårdsverksamheten hade ett 

annat innehåll utifrån hur de arbetar med lindrigt utvecklingsstörda/svagbegåvade föräldrar.    
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   Vid intervjutillfällena har jag använt mig av bandspelare då jag på bästa sätt kunde 

koncentrera mig på vad intervjupersonerna sade och slippa ägna tid åt att anteckna. De flesta 

erfarna forskare och metodförfattare rekommenderar starkt att man använder sig av 

bandspelare vid förberedda, kvalitativa intervjuer (Repstad, 1999, s. 93).  

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet anger i hur hög grad resultaten av intervjuerna inte påverkas av tillfälligheter som 

störningar under intervjun eller missuppfattning av vad man syftar att ta reda på. Reliabilitet 

visar också på hur noggrann jag varit i min studie. Otillfredsställande reliabilitet orsakas 

genom brister vid insamlingen av informationen och bearbetningen av det (Kvale, 1997). 

Därför valde jag att spela in intervjuerna via en bandspelare och på så vis kan jag stärka 

uppsatsens reliabilitet. För att ytterligare undvika bristande reliabilitet så transkriberade jag 

intervjuerna direkt efter avslutat intervju. Jag valde även att transkribera ordagrant för att 

undvika att missa väsentlig information.  Eftersom svaren från de olika intervjupersonerna 

stämde väl överens tyder resultat på att den information som erhållits stämde med de 

erfarenheter samtliga redovisade.  

   De resultat som har erhållits genom mina intervjuer har hög validitet vilket innebar att de 

svar som gavs av dessa yrkesverksamma personer skulle även erhållits vid användning av 

andra metoder. Intervjuguiden skapades utifrån frågor som skulle ge mig svar på det jag avsåg 

att undersöka. Jag har försökt att garantera validiteten genom att redogöra så grundligt som 

möjligt mitt tillvägagångssätt genom hela studien. 

 

3.6 Metodproblem 

Uppsatsens svaghet är att den kvalitativa studien är i en mindre skala. En önskan skulle ha 

varit att intervjuat flera yrkesverksamma personer från olika verksamheter för att få en större 

helhetsbild av ämnet. Till exempel socialtjänster från olika kommuner eftersom insatserna 

varierar.    

   Angående intervjuerna fann intervjupersonerna att somliga frågor var omfattande och svåra 

att svara på och att några av frågorna kanske inte passade in beroende på intervjupersonernas 

olika arbetsområden. Intervjumodellen hade olika utformningar men trots detta blev resultatet 

att de olika intervjupersonernas svar kompletterade varandra och en mer heltäckande bild 

kunde erhållas. 
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3.7 Generaliserbarhet   

Vid denna undersökning med ett litet urval kan problemet vara att just denna grupp kan arbeta 

vid arbetsplatser som avviker metod- eller kunskapsmässigt från andra arbetsplatser. Det 

förekommer ingen data som tyder på att denna grupp avviker från andra arbetsplatser inom 

socialtjänst, vuxenhabilitering och öppenvård eftersom de arbetar med samma klientgrupp och 

har normaliseringsprincipen som styrinstrument.  

 

3.8 Etiska aspekter 

Innan intervjuerna gjordes fick jag ett informerat samtycke av samtliga intervjupersoner via 

telefonsamtal och mail. Jag informerade om undersökningens syfte och vilka personer som 

skulle ta del av materialet. Intervjupersonerna garanterades även konfidentialitet genom att de 

avidentifierades i uppsatsen. Med konfidentialitet menas att alla privat data avidentifieras 

(Kvale, 1997). Beskrivningen av intervjupersoner gjordes genom att inga namn eller orter 

framställs utan intervjupersonernas beskrivning innefattar yrkesroll, hur länge de har arbetat 

med dessa frågor, vilken utbildning de har samt att de arbetar i norra och mellersta Sverige.  
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4. Resultat och Analys 

 

4.1 Inledning 

Inledningsvis presenteras intervjupersonerna som ingår i min studie och därefter följer en 

redovisning av uppsatsens resultat och analys. Analysen är indelad i två teman; föräldraskapet 

och samhället insatser. Under varje tema finns det underrubriker för att enklare förstå vad jag 

vill få ut av analysen. Jag har valt ut vissa citat ur intervjuerna som jag anser är relevanta till 

de olika temana och citaten har vävts in i texten för att göra analysen lätt förståelig och 

realistisk. Övriga citat har jag valt bort då de inte varit passande till de olika temana. Jag har 

gått igenom intervjumaterialet för att finna likheter och olikheter i svaren jag har fått.  

Intervjupersonerna som valde att ställa upp på intervju deltog på frivilliga grunder. 

Intervjupersonerna har godkänt intervjuerna innan analysen gjordes.  

4.2 Presentation av intervjupersonerna  

Kuratorn på vuxenhabiliteringen har en socionomutbildning och har arbetat sedan 1975. Hon 

har arbetat på vuxenhabiliteringen i en kommun i norra Sverige i 15 år. Vuxenhabiliteringen 

uppgift är att stötta föräldrarna/föräldern. Föräldrarna på vuxenhabiliteringen är personer som 

har blivit diagnostiserade som utvecklingsstörda.  

Socialsekreteraren är socionom och har varit barnhandläggare i en mindre kommun i 

mellersta Sverige i ett och ett halvt år. Hon arbetar med svagbegåvade föräldrar utan diagnos. 

Det finns ingen absolut gräns mellan svagbegåvad och utvecklingsstörd. En person med IQ 80 

kan ha lika svårt att klara av föräldrarollen som en lindrigt utvecklingsstörd person med IQ 70 

(Hindberg, 1999).  Vissa föräldrar diagnostiseras inte trots att de har en intelligenskvot som 

ligger under 70 (Hindberg, 2003) därför betecknas föräldrarna från intervjun med 

socialsekreteraren samt öppenvårdsverksamheten som svagbegåvade.  

Socionomerna på öppenvårdsverksamheten ifrån samma kommun som socialsekreteraren har 

båda arbetat inom verksamheten i sex år. Verksamheten tillhör socialtjänsten men är en egen 

verksamhet i kommunen och arbetar med föräldrastöd. Det är en bred verksamhet som både 

jobbar enskilt med föräldrar och barn och tillsammans med hela familjen.  
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4.3 Föräldraskapet  

Följande tema kommer att redovisa utvecklingsstörda föräldrars mest tydliga svårigheter i 

föräldraskapet utifrån intervjuerna och teoriernas mest väsentligaste delar. 

     

Handikappmedvetandet 

Hindberg (2003) tar upp i sin bok att en anledning till varför utvecklingsstörda personer väljer 

att bli föräldrar är för att det är ett sätt för dem att vara som alla andra. Författaren tar också 

upp att om en utvecklingsstörd person inte själv anser sig ha några problem med sitt 

handikapp anser individen inte heller att de har behov av stöd- och hjälpinsatser.  

Socionom på öppenvårdverksamheten:  

”En del föräldrar vill inte visa sina tillkortakommanden. Föräldrarna vill inte blotta sina 

brister i föräldrarollen. Men sen finns det också föräldrar som inte förstår att de har 

svårigheter i sitt föräldraskap. Det kan ligga mycket i att föräldrarna håller inne med sina 

svårigheter för att de vill vara som alla andra. Jag tror också att de inte har insikt om att de 

inte är som alla andra”.      

  Socialsekretare: 

”Föräldrarna har svårt att se sina svårigheter. Det blir då komplicerat att kunna få in 

insatser för de föräldrar som inte ser sina svårigheter. Ibland vet man inte om de ser sina 

svårigheter men förnekar dem för att de vill vara som alla andra. De kan också stänga av för 

att skydda sig själva”. 

  Kurator på vuxenhabiliteringen:    

”Utvecklingsstörda föräldrar vill vara som vem som helst och klara sig själva. De vill bevisa 

för sig själva och andra att de klarar sig själva. Man ska inte tro att de är så sugna på att ha 

andra människor involverade i deras liv”.  

     

Utvecklingsstörda personer är måna om att dölja sitt handikapp och vill inte förstå att det kan 

uppstå svårigheter när barnet är fött.  Det är viktigt att föräldrarna själva inser att de har 

problem i sitt föräldraskap för att man på bästa sätt ska kunna bedöma omsorgsförmågan och 

kunna utforma modeller för stöd- och hjälpinsatser. Socialtjänstens dilemma är när 

föräldrarna inte själva har insikt om sitt handikapp, då har de inte heller insikt om deras 

hjälpbehov.  Om föräldrarna inte själva vill ha stöd- och hjälpinsatser så kan inte 

socialtjänsten tvinga dem. Föräldrarna tar oftast emot praktisk hjälp i hemmet men inte stöd 

och hjälp med barnen och förklaringen till detta kan vara att föräldrarna anser att 
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föräldraskapet för med sig en viktig del i identiteten och en utmärkande egenskap på att man 

är som alla andra. Utvecklingsstörda föräldrar kan känna att de inte vill ta emot hjälp och stöd 

från samhället då det kan vara detsamma som ett erkännande av brister i deras föräldraskap 

(Hindberg, 2003).  

  Socionom på öppenvårdsverksamheten: 

”Föräldrarna vill inte blotta sina brister. Sen så finns det de föräldrar som vet om sina 

svårigheter” 

 

Normaliseringsprincipen 

I sin bok tar Tideman (2000) upp att normaliseringsprincipen gick ut på att utvecklingsstörda 

personer skulle ha samma rätt till standard och levnadsvillkor som andra medborgare hade. 

Den skandinaviska tolkningen av principen riktade sig på att ge personer med 

utvecklingstörning ett normalt liv. Intervjupersonerna svarade på följande sätt vid frågan om 

hur normaliseringsprincipen påverkar deras arbete med dessa föräldrar:  

   Socialsekreterare: 

”Normaliseringsprincipen påverkar mitt arbete med dessa föräldrar. Det blir också 

svårigheten i mitt arbete. För dessa föräldrar är inte vilka föräldrar som helst. Men jag 

försöker att vara likadan mot dessa föräldrar som mot andra föräldrar fast jag talar ett 

enklare språk med dem”. 

  Kurator på vuxenhabilitering: 

”Alla människor ska ha lika rättigheter. Men det är inte grunden för mina tankar kring 

utvecklingsstörda som blir föräldrar. Normaliseringsprincipen och föräldraskap är inte vår 

grund utan det är hellre att ligga steget före. Om jag skulle träffa en lindrigt utvecklingsstörd 

kvinna som funderar på att skaffa barn så skulle jag finna läge att prata med henne om hur 

hon tänker kring hur det kommer att bli för henne och hennes relationer. Hur det kommer att 

bli med ett barn. Men man får inte driva det hur långt som helst. Man måste tänka på att inte 

förstöra människors drömmar hur som helst. Samtidigt får man inte heller hålla inne med 

saker och ting. Så det blir en balansgång”.     

  Socionom på öppenvårdverksamheten: 

”Idag har alla rätt att skaffa barn. Men så som det var förr i tiden med tvångssterilisering var 

inte heller bra. Men det blir helt klart svårigheter. Utvecklingsstörda föräldrar har ett 

funktionshinder som gör att de inte har samma förståelse för andra människor, inte minst för 

deras barn. Dessa föräldrar är inte som vilka andra föräldrar som helst. De har ett 

funktionshinder, ett handikapp”.  
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Det är känsligt att ifrågasätta utvecklingsstördas föräldraskap när man strävar efter att 

utvecklingsstörda ska leva ett så normalt liv som möjligt. Det är också en svårighet att peka på 

bristerna i föräldraskapet då målet är att stärka dessa föräldrar (Hindberg, 2003).  

Socialsekreterare: 

”Det är knepigt att arbeta med dessa föräldrar för de kan lätt bli kränkta och man måste 

väga varje ord på tungan”. 

  Socionom på öppenvårdsverksamheten:     

”Man försöker komma med råd och man försöker att stötta dem men föräldrarna kan 

misstolka och ta det på fel sätt. Det kan bli kränkande för dem”.  

      

Svårigheter i föräldraskapet 

Kurator på vuxenhabiliteringen:  

”I utvecklingsstördas föräldraskap uppstår det generellt svårigheter i och med 

funktionsnedsättningen. Krav på mognad, förmågan att hantera stress till exempel ställs på 

prov i olika situationer och på olika sätt under barnets uppväxt som sen får konsekvenser för 

både föräldrarna och barnet. Sammanfattningsvis kan man säga att ett redan utsatt läge som 

det innebär att bli förälder blir ännu mer utsatt i och med förälderns utvecklingsstörning”. 

 

Personer med utvecklingsstörning får leva med sitt handikapp hela livet och kan skaffa sig 

kunskaper genom träning, stöd och erfarenheter men det finns dock ett tak för förmågan. De 

har också svårt att ta fram det som de har lärt sig eftersom kunskapen behövs i praktiken 

(Hindberg, 2003).  

  Socionom på öppenvårdsverksamheten: 

”Vi sitter ner och pratar med föräldrarna och berättar hur de ska göra men vi önskar att vi 

kunde hjälp dem mer praktiskt. Vi hjälper dem lite praktiskt beroende på föräldrarnas 

behov”.  

    

Om en person ska fungera som förälder så krävs det känslomässig anknytning och samspel 

tillsammans med barnet. Men det ligger i handikappets natur att inte kunna sätta sig in i 

andras känslor tankar och behov (Hindberg, 2003). Socialsekreteraren sade: 

”Anknytningen och samspelet mellan föräldrarna och barnet fungerar på olika sätt, en del 

fungerar, andra inte. Det fungerar inte utifrån att föräldrarna inte kan sätta barnets behov 

före sina egna. Men kärleken finns där sinsemellan och barnen är knutna till sina föräldrar”. 
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Det gäller att föräldrar sätter barnets behov före sina egna. Det är svårt för utvecklingsstörda 

föräldrar vars mognad är på barnets nivå (Hindberg, 2003). 

  Socialsekreterare: 

”Föräldrarna har svårt att se till barnets bästa. De har svårt att ta in vad barnet tycker och 

tänker och låta barnets behov komma i första hand”.  

  Socionom på öppenvårdsverksamheten:   

”Det är en svårighet för många föräldrar. Föräldrarna utgår från sig själva och tror att de 

stillar barnets behov. Det är svårt att resonera kring detta med föräldrarna”.  

     

För att kunna se, förstå och prioritera barnens behov så krävs det en personlig mognad och 

den saknas hos utvecklingsstörda föräldrar. Föräldrarna har svårt att se sitt barn skilt från sig 

själv och som en enskild individ (Hindberg, 2003). En utav socionomerna på 

öppenvårdsverksamheten tog upp ett exempel från sina yrkeserfarenheter: 

”Ett exempel kan vara att det är kallt ute men föräldern är varm och då tror föräldern att 

barnet också är varmt och klär inte på barnet ordentligt med kläder. Det föräldern själv 

känner, känner också barnet tror de. Föräldern har svårt att se barnet som en egen individ 

som har egna känslor och tankar”. 

 

Hindberg (2003) menar att det är svårt för utvecklingsstörda personer att förstå det lilla barnet 

då det inte kan använda ord utan signaler som ska tolkas av föräldrarna. 

Öppenvårdsverksamheten sade dock vid intervjutillfället: 

”Det är lättare för föräldrarna under barnets första år för det är inte så många steg de 

behöver ta. Antingen är barnet hungrigt, trött eller behöver bytas på. Föräldrarna kan lära 

sig mer mekaniskt då men då kan de också ha svårt att ge barnet närhet istället”. 

Många utvecklingsstörda föräldrar kan lära sig enkla och praktiska föräldrafunktioner som till 

exempel klä av och på barnet och ge barnet mat men de saknar förståelsen av att barns behov 

växlar (Killén, 2003).  

  Socialsekreterare: 

”En del föräldrar klarar av att utöva sitt föräldraskap och del gör det inte och barnen far illa. 

En del klarar av det med en viss stöttning. De kan också klara av det om den andra föräldern 

inte är svagbegåvad. Men det är ingen som klarar av det till hundra procent. Något tokigt blir 

det hela tiden för barnen. Annars kommer de inte hit”. 

Konsekvenserna av funktionshindret för omsorgsförmågan beror på om båda föräldrarna är 

utvecklingsstörda (Hindberg, 1999). 
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Hindberg (2003) tar upp i sin bok på att ett friskt barn växer och utvecklas och då gäller det 

att som förälder att man följer med i barnets utveckling.  

  Socialsekreterare: 

”Föräldrarna har svårigheter med att följa med i barnets utveckling. Det tar stopp ganska så 

tidigt. Barnet växer oftast om föräldern/föräldrarna”. 

  Socionom på öppenvårdverksamheten:   

”En del föräldrar har någorlunda förmåga att ta hand om barnet, speciellt när barnet är litet. 

Det blir svårare när barnet kommer upp i tonåren. Det är oftast då familjerna 

uppmärksammas. Anledningen varför det är lättare för föräldrarna när barnet är litet är för 

att det inte kräver lika mycket. Äldre barn rör sig mera och kräver mer stimulans. 

Föräldrarna kan lära sig mer mekaniskt när barnet är litet”.  

 

Gränssättning är en utav föräldrarnas viktigaste och svåraste uppgifter (Hindberg, 1999). 

  Socialsekreterare: 

”Gränssättning är något som vi talar mycket om med föräldrarna. Det är lättare för 

föräldrarna när barnen är små men det brakar oftast i slutänden och det kan bli att barnen 

regerar i familjerna”.    

Vid frågan om vad socionomerna fann som viktigast gällande föräldraförmågan svarade de: 

”Att kunna ge sina barn kärlek men också att det finns någon form av gränssättning. Viktigast 

är att de kan förmedla både och”.      

     

En annan svårighet som utvecklingsstörda föräldrar har är att kunna hjälpa barnen med 

skolarbeten (Hindberg, 1999).  

  Socialsekreterare: 

”Skolan tar en stor del också. De erbjuder ibland läxhjälp och sätter in extra resurser när 

föräldrarna inte klarar av att hjälpa barnen hemma”.  

      

Föräldrarna har också svårt med tid. Både att förstå och tänka timmar, dagar, veckor, månader 

och år (Hindberg, 2003). 

  Socionom på öppenvårdsverksamheten: 

”Somliga föräldrar har svårt med klockan. De har svårigheter med att veta hur lång tid 

allting tar som till exempel göra klart barnet till skola eller dagis”.   
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Vanvård och hälsorisker 

Det vanligaste problemet i familjer med utvecklingsstörda föräldrar är vanvård (Hindberg, 

1999). Socialsekreteraren sade vid intervjutillfället att vanvård i familjer med svagbegåvade 

föräldrar är väldigt förekommande.   

Killén (2003) menar att utan att föräldrarna vill det eller upplever att de sviker sina barn kan 

barnen utsättas för hälsorisker. Socialsekreteraren gav ett exempel: 

”En mamma hällde lut i håret på barnen när de hade löss. Men hon gjorde inte det av ondo. 

Hon ville få bort lössen. Där blev det galet”. 

 

Stressfaktorer  

Hela livssituationen för familjer med utvecklingsstörda föräldrar/förälder innehåller olika 

stressfaktorer. Till exempel ekonomiska och praktiska problem, svårigheter att ordna upp och 

planera vardagen. Stresskänslighet är en del av handikappet och detta innebär att 

utvecklingsstörda föräldrar är mer utsatta för stress än andra människor normalt är (Hindberg, 

2003).  

Socialsekreterare: 

”Det är klassiskt det här runt omkring frågan med vanvård. Det kan handla mycket om 

ekonomin. Det handlar även om trygghet för barnen. Familjen kan förlora lägenheten eller få 

elen avstängd och detta påverkar barnen mycket och blir en väldig oro för dem. Det kanske 

inte finns pengar till kläder åt barnen, de får gå med sina gamla kläder. De blir mobbade i 

skolan för att de ser ut som ”hej kom och hjälp mig”. På så vis blir de också utsatta”.  

Föräldrarna har svårt att se att övriga problem i familjen för med sig svårigheter i 

föräldraskapet. Kläder ställer stora krav på förmågan att kunna avgöra vilka kläder som 

behövs vid en viss årstid och väderlek, vilka kläder som passar beroende på barnets ålder och 

kön. (Hindberg, 2003).  

Socionom på öppenvårdsverksamheten:   

”Föräldrarna kan ha okunskap och oförmågan att veta vad som händer om man inte betalar 

räkningar”. 

  Kurator på vuxenhabiliteringen: 

”Föräldrarnas förmåga att hantera stress kan vara nedsatt. Både utifrån sig själv och utifrån 

att man under uppväxten inte har blivit sedd och förstådd på rätt sätt, både från sina 

förmågor och tillkortakommanden. Tuff skolgång till exempel har gjort att de är uttröttade 

och kanske inte tål lika mycket längre”.  
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Socialsekreterare: 

”Att hänga med i barnets utveckling är också en svårighet. Det tar stopp ganska så tidigt och 

barnen växer om föräldrarna”. 

4.4 Sammanfattning/föräldraskapet 

Utifrån teorierna och intervjumaterialet kan man se att utvecklingsstörda föräldrar har 

svårigheter i sitt föräldraskap. Det finns olika brister i föräldraförmågan som gör att barnen 

inte får alla sina grundläggande behov tillgodosedda.  

   Alla intervjupersonerna höll med om att en anledning till varför utvecklingsstörda föräldrar 

väljer att skaffa barn är för att vara som alla andra. Det är svårt för professionella att stötta och 

hjälpa dessa föräldrar om de själva inte vill eller kan se sina egna brister och svårigheter i 

föräldraskapet. En del föräldrar vill inte visa sina tillkortakommanden för de är rädda att 

socialtjänsten ska omhänderta barnet.  

   Professionella påverkas av normaliseringsprincipen i arbetet med dessa föräldrar då det är 

känsligt att betvivla utvecklingsstördas föräldraförmåga. Det kan bli kränkande för föräldrarna 

när de blir ifrågasatta i deras föräldraskap och man har eftersträvat att utvecklingsstörda ska 

leva ett så pass normalt liv som möjligt.  

   Föräldrarna kan skaffa sig viss kunskap men det finns ett tak för förmågan. 

Öppenvårdsverksamheten, som socialtjänsten tar mycket hjälp av, sade att de önskade att de 

kunde arbeta med praktiskt med föräldrarna. Verksamheten sitter mest ner och samtalar med 

föräldrarna och dessa föräldrar behöver använda sina muntliga kunskaper i praktiken. 

Socialtjänsten erbjuder hemterapeuter och kontaktfamiljer. Problemet med kontaktfamiljerna 

är att föräldrarna känner sig underlägsna i förhållande med kontaktfamiljen och kan på så vis 

avsluta insats och sätter sina egna behov i första rum och tänker inte på att det är barnet som 

behöver insatsen. Föräldrarna har svårt med att sätta barnets behov före sina egna. De kan tro 

att de stillar barnets behov då de tillfredställer sina egna behov. Att se barnet som en enskild 

individ som är också en svårighet dessa föräldrar har. De har svårigheter med att se barnet 

skilt från sig själva och att barnet inte känner samma som föräldrarna gör. En intervjuperson 

fann det svårt att diskutera detta med föräldrarna men en av föräldrarnas största brister är att 

kunna sätt barnets behov i första hand.  

   Enligt socialsekreteraren är anknytning och samspel ett problem för föräldrarna. Men sade 

också att kärlek finns i familjerna och att barnen är knutna till föräldrarna. För att kunna sätta 

barnets behov i första rum så krävs det personlig mognad som kan saknas hos dessa föräldrar. 
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Socialsekreteraren sade att barnen växer om sina föräldrar. Att kunna hänga med i barnens 

utvecklig är också en svårighet utvecklingsstörda föräldrar har. Föräldrarna har svårt att hänga 

med i barnets utveckling och att barnet växer om sina föräldrar och/eller föräldrarna är på 

barnets nivå.            

   Gränssättning är något viktigt som hör till föräldraskapet och även detta har föräldrarna 

svårt med. Risken finns att det är barnet som regerar i familjen. 

   Föräldrarna har i övrigt svårt med tidsperspektiv samt att hjälpa barnet med deras 

skolarbeten. Enligt socialsekreteraren har skolan resurspersoner och extra läxläsning för att 

kompensera föräldrarnas bristande förmåga att hjälpa barnet.  

   Vanvård och hälsorisker är vanliga problem i dessa familjer. Socialsekreteraren bekräftade 

att det var vanligt förekommande.  

   Stresskänslighet är förknippat med handikappet och dessa föräldrar har många stressfaktorer 

i deras liv.  Ekonomiska och praktiska problem är vanliga i dessa familjer. Socialsekreteraren 

sade att ekonomiska problem är en oro även för barnen då familjen kan förlora lägenheten 

eller få elen avstängd. Det handlar också om att de inte har råd att köpa nya och hela kläder åt 

barnen. Barnen kan bli mobbade i skolan för att de kommer i sina gamla, kanske för små 

kläder. Barnen blir också på så vis utsatta. 

    

4.5 Samhällets insatser  

Detta tema kommer att belysa de professionellas arbetssätt med utvecklingsstörda föräldrar 

och deras barn. Vad har samhället att erbjuda för stöd- och hjälpinsatser?  

 

Socialtjänsten 

Det är socialtjänsten som har det största ansvaret för familjer med lindrigt utvecklingsstörda 

föräldrar (Hindberg, 2003) och den mest radikala insatsen som socialtjänsten kan göra är att 

omhänderta barnet enligt LVU (Strandell, 2003-2004). 

  Socialsekreterare: 

”Om det är så illa att barnet inte kan bo kvar hemma hos föräldrarna och det blir ett trauma 

för både föräldrarna och barnet”.   

      

Socialstyrelsens rapport från 1990 (1990:24) tar upp att föräldrarna kan vara negativt inställda 

inför socialtjänsten då de är rädda att deras barn kan bli omhändertagna. Då är det viktigt att 
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fokusera på föräldrarnas behov istället för att ifrågasätta föräldraskapet till en början men 

föräldrarnas integritet får inte gå ut över barnets behov av skydd.  

  Socialsekreterare: 

”Ibland måste vi gå in hårdare och säga att det brister för mycket i föräldraförmågan och vill 

inte föräldrarna ta emot hjälpen så måste vi omhänderta barnet. Då kan det vara så att 

föräldrarna redan har stängt av och har inte konsekvenstänkandet”. 

  Socionom på öppenvårdsverksamheten: 

”Föräldrarna kan vara misstänksamma till en början. Man måste kunna lägga fram hjälp- 

och stödinsatserna på ett bra sätt så att föräldrarna se att vi vill vara till hjälp. Många 

föräldrar är rädda att barnen ska bli omhändertagna. Det är inte socialtjänstens första hands 

val utan det är att stötta och hjälpa dessa föräldrar. Det ska komma mycket till innan det blir 

ett omhändertagande”.    

   

Stöd- och hjälpinsatser 

  Socionom på öppenvårdsverksamheten: 

”Det är viktigt att dessa föräldrar upptäcks så att barnet och föräldrarna får stöd hela vägen. 

Det är viktigt att det finns stöd att få”.  

 

När utvecklingsstörda personer väljer att bli föräldrar så möts de av tvivel på deras 

föräldraförmåga och både under graviditeten och i vardagslivet är livet sammanbundet med 

professionella kontakter och ökad kontroll (Socialstyrelsen, 2005).  

  Socialsekreterare: 

”Jag har inte varit med från början i de familjer jag arbetar i men skulle jag få vetskapen om 

att en svagbegåvad person ska bli förälder så skulle jag sätta in råd- och stödinsatser”.  

  Socionom på öppenvårdsverksamheten: 

”Vi kan finnas med innan barnet är fött och de är det bästa för då kan vi hjälpa till med 

förberedelserna”.   

 

Socialstyrelsen (2005) tar upp i rapporten att när utvecklingsstörda får barn ställs 

professionella inför praktiska och etiska frågor. Tveksamheter förenas med osäkerhet om hur 

man på bästa sätt ska utforma stöd- och hjälpinsatser. Det är viktigt att stödet och hjälpen 

utarbetas utifrån barnens och föräldrarnas behov. Det är också viktigt att hjälpen är 

sammanhängande och genomförs under en lång tid.  
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Socialsekreterare: 

”I familjer med svagbegåvade föräldrar är hjälpen långsiktig. Familjerna behöver någon 

form av stödinsatser för att upprätthålla det som de har uppnått. Vi har diskussioner med 

föräldrarna för vi vill ha föräldrarna med oss. Men då har föräldrarna sig själva i fokus”.  

       

En bärande princip i socialtjänsten är att samarbeta med föräldrarna och lyssna på deras 

önskemål om hur hjälpen ska skapas. Problemet i familjer med utvecklingsstörda föräldrar är 

att de har fokus på sina egna behov och ser inte till barnens behov (Strandell, 2003-2004).   

  Socionom på öppenvårdsverksamheten: 

”Det är klart vi utgår från familjerna. Om föräldrarna själva inte inser vart det brister så kan 

vi inte börja arbeta just där. Vi måste utgå från föräldrarnas och barnens behov och sedan så 

småningom hoppa in på de andra bitarna, men man måste utgå från familjen och deras 

behov”.  

 

Insatserna som samhället har att erbjuda varierar mellan kommunerna (Strandell, 2003-2004). 

I intervjun med kuratorn framkom det att vuxenhabiliteringen har arbetsterapeuter som hjälper 

föräldrar i hemmet med struktur bland annat.  Vidare berättade kuratorn på 

vuxenhabiliteringen: 

”Arbetsterapeuten från vuxenhabiliteringen hjälper inte mamman med fokus på barnet för om 

barnet inte skulle bo hemma så skulle arbetsterapeuten vara där ändå för mamman. Fastän vi 

inte har fokus på barnet så bryr vi oss barnet även om det inte är vårt arbetsområde”. 

Vidare hjälper vuxenhabiliteringen till med att lyssna, bekräfta och vara med att stötta och 

hjälpa föräldrarna i exempelvis möten med socialtjänsten enligt kuratorn.  

Öppenvårdsverksamheten erbjuder samarbetssamtal och stödsamtal för dessa föräldrar. De 

önskade att de kunde hjälpa föräldrarna mer praktisk men de gör det lite också beroende på 

behoven. Hindberg (2003) menar att den muntliga kunskapsöverföringen inte fungerar med 

utvecklingsstörda föräldrar eftersom de behöver tydliga instruktioner för att förstå.  

  Socionom på öppenvårdsverksamheten: 

”Vi försöker att erbjuda stöd och hjälp i det vi ser så att föräldrarna kan nappa på det själva. 

Enkelt är det inte. Vårt perspektiv är utifrån barnets behov i första hand. Men sen kan man 

också bli förblindad av det. Speciellt om man träffar föräldrarna oftare än vad man träffar 

barnet. Det är klart att man kan tycka synd om föräldrarna men man får inte glömma bort att 

det finns barn med i bilden som är helt utlämnad till sina föräldrar och som inte kan påverka 

sin egen situation”.  
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Strandell (2003-2004) tar upp i tidskriften att utgångspunkten i stöd- och hjälpinsatserna i 

familjer med utvecklingsstörda föräldrar är att barnen ska ha samma rätt till en god uppväxt 

som andra barn. Det gäller att inte blunda för barnens behov för att man tycker synd om 

föräldrarna. 

   

Socialtjänsten erbjuder hemterapeuter och kontaktfamiljer till familjerna. Vid frågan om hur 

kontaktfamiljer fungerar för dessa familjer svarade socialsekreteraren:  

”De fungerar bra överlag. Det kan vara svårigheter i kontakten mellan de biologiska 

föräldrarna och kontaktfamiljerna. De svagbegåvade föräldrarna kan ha tillräcklig insikt att 

veta om att de andra kan mera och förstår mer. De kan känna sig underlägsna i relationen 

och då har det blivit ibland att de har avslutat insatsen. Då ser de inte barnets behov av 

insatsen”.  

 

En utvecklingsstörning är ett handikapp som man måste leva med hela livet och därför 

behöver en familj med utvecklingsstörda föräldrar hjälp i hemmet under hela barnets uppväxt. 

Det är viktigt att säkerställa sammanhang och stabilitet och att syftet med stöd- och 

hjälpinsatserna inte är tidsbegränsad för att sedan låta familjen klara sig själva (Hindberg, 

2003).  

  Socialsekreterare:  

”I dessa familjer är hjälpen långsiktig. Familjerna behöver någon form av stödinsatser för att 

upprätthålla det som de har lärt sig”.  

  Socionom på öppenvårdsverksamheten:   

”Hjälpen är långsiktigt men det är inte säkert att vi finns med hela tiden. Hjälpen kan finnas i 

olika perioder i barnens liv. Vissa perioder fungerar bättre och andra inte. Jag tror att dessa 

familjer är i behov av stöd och hjälp under en lång tid”. 

Utvecklingsstörda föräldrar behöver konkreta instruktioner för att lära sig något nytt och 

behöver stöd och hjälp under hela barnets uppväxt. Nya instruktioner behövs vid varje 

utvecklingsskede (Hindberg, 2003).  

     

Socialt nätverk 

Utvecklingsstördas sociala nätverk är en viktig del i om de ska klara av sitt föräldraskap. 

Stöd- och hjälpinsatserna från professionella bör vara ett komplement till de insatser som 

anhöriga ger. Men det är viktigt att inte lägga över allt ansvar på de anhöriga (SoS-rapport, 



 34 

1990:24). Vid frågan om socialtjänsten och öppenvårdsverksamheten tar tillvara på 

föräldrarnas sociala nätverk svarade de på följande sätt: 

  Socionom på öppenvårdsverksamheten: 

”Vi tar tillvara på föräldrarnas nätverk men kan inte kräva något från dem heller. Det är 

viktigt att dessa föräldrar har ett nätverk. Vi gör nätverkskartor och försöker att ta reda på 

vilka de är och vart de finns och kollar hur de kan vara behjälpliga. Ibland är det så att 

familjerna har bara socialtjänsten i sitt sociala nätverk, det är sorligt”. 

  Socialsekreterare:    

”De familjer jag har kontakt med har ett dåligt nätverk. Jag vet inte om det är klassikt att det 

blir så. Där är det ett stort bekymmer”.  

      

Vid frågan om föräldrarna kan tillgodose alla grundläggande behov som barn har svarade 

kuratorn på vuxenhabiliteringen på följande sätt:  

”Utvecklingsstörda har ett beroende av att ha ett fungerande nätverk och fungerande stöd 

som människa och förälder. Har de ett fungerande nätverk som är ett stöd för föräldrarna blir 

det på ett sätt och har de inget stöd så blir det på ett annat sätt. Har de till exempel 

socialtjänsten som de tycker är ett fungerande stöd eller vuxenhabiliteringen som stöttar ökar 

chanserna att tillsammans lägga ett pussel så att barnen får sina grundläggande behov 

tillgodosedda”.   

  Socialsekreterare: 

”Föräldrarna kan ha stora brister i sitt föräldraskap men barnen kan klara sig bra ändå. 

Man kan lätt glömma bort att det faktiskt kan finnas en mormor och morfar som hjälper till 

med att tillgodose barnets behov”.  

      

Samarbete mellan olika verksamheter 

Utvecklingsstörda föräldrar behöver stöd- och hjälpinsatser från olika verksamheter och det är 

viktigt att olika verksamheter samarbetar (Hindberg, 2003).  

  Kurator på vuxenhabiliteringen:    

”Vi samarbetar men vi skulle vilja samverka mer med till exempel socialtjänsten. 

Socialtjänsten vill mer lämna över ansvaret till oss. Vi vill att alla ska vara mer involverade 

för vi har olika bitar. Men det är inte alltid självklart och det kan bli ”vi och dom” och det är 

inget bra”.   
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Socionom på öppenvårdsverksamheten: 

 ”Vi har mycket samarbete med andra verksamheter och det fungerar bra. Det är lättare att 

samverka i en liten kommun”.  

     

Föräldrautbildning 

Den vanliga föräldrautbildning som alla blivande föräldrar erbjuds fungerar inte bland 

utvecklingsstörda föräldrar. Särskilda föräldrautbildningar för dessa föräldrar finns inte 

(Hindberg, 2003). Studier från Socialstyrelsens rapport (2007) påvisar att föräldrautbildningar 

för utvecklingsstörda har visat sig vara en insats som förbättrar föräldrarnas förmåga. 

Studierna påvisar dock att inte alla föräldrar, genom föräldrautbildningar, förbättrar sina 

föräldraförmågor.  

  Socialsekreterare: 

”Föräldrarna skulle inte ha chansen att kunna hänga med i de utbildningar som finns och 

eftersom vi vet om att det inte fungerar så rekommenderar vi inte den vanliga 

föräldrautbildningen som kommunen har”.  

  Kurator på vuxenhabiliteringen: 

”I vår kommun finns det inte flera föräldrar med utvecklingsstörning som samtidigt ska bli 

föräldrar. Det skulle av den anledningen vara svårt att få till en särskild grupp”.  

 

4.6 Sammanfattning/samhällets insatser  

Det är socialtjänsten som har det största ansvaret för dessa familjer och den mest radikala 

insatsen de kan göra är att omhänderta barnet och det blir ett trauma för hela familjen.                

Socialsekreteraren sade vid intervjutillfället att socialtjänsten ibland måste gå in hårdare i 

dessa familjer när de ser att föräldrarna brister för mycket i föräldraförmågan och föräldrarna 

vill inte ta emot hjälp- och stödinsatser. Det kan då bli en fråga om ett omhändertagande 

enligt LVU.   

   Utifrån intervjuerna så bör hjälpen vara långsiktigt. Eftersom en utvecklingsstörning är ett 

livslångt handikapp så behövs insatser under hela barnets uppväxt. Det finns en bärande 

princip att hjälpen ska utformas tillsammans med föräldrarna och barnen och enligt 

intervjupersonerna försöker de arbeta på det viset. Det är inte lätt alla gånger då föräldrarna 

oftast utgår från sina egna behov och inte barnets behov. Men det är inte heller självklart att 

föräldrarna själva inser var det brister i föräldraförmågan.  
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   Insatserna kan variera mellan kommunerna. I de intervjuades kommunerna erbjöds 

hemterapeuter, kontaktfamiljer, råd- och stödsamtal, arbetsterapeuter, stöttning i till exempel 

möten med socialtjänsten, samarbetssamtal. Socionomerna på öppenvårdsverksamheten 

önskar att de kunde arbeta mer praktiskt med familjerna och gör det bara om det fanns behov 

av det.   

   Det sociala nätverket var något som alla intervjuade personer ansåg vara viktiga i dessa 

familjer då det kan komplettera de professionellas insatser. En av de intervjuade sade att 

utvecklingsstörda föräldrar är beroende av ett fungerande socialt nätverk för att klara av att 

vara en bra förälder. Men det är också vanligt att dessa familjer har ett dåligt socialt nätverk.  

   Det är viktigt att de olika verksamheter samarbetar för att kunna på bästa sätt ge stöd och 

hjälp som familjerna behöver. Kuratorn ansåg att de har ett samarbete med andra 

verksamheter med önskar att de kunde ha mer samarbete. Socionomerna på 

öppenvårdverksamheten sade att de samarbetade mycket och att det nog är lättare att 

samarbeta i en mindre kommun.  

   Föräldrautbildningar har visat sig vara positivt för utvecklingsstörda föräldrar men det är 

brist på särskilda föräldrautbildningar för dessa föräldrar. Utvecklingsstörda föräldrar kan ha 

svårt att ta till sig den vanliga utbildningen som alla blivande föräldrar erbjuds i kommunerna. 

Enligt kuratorn kan en anledning till varför särskilda föräldrautbildningar inte finns är för att 

det inte är tillräckligt många blivande utvecklingsstörda föräldrar som ska ha barn samtidigt. 
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5. Diskussion 

Efter genomgång av resultatet och analysen kommer här min diskussion. I uppsatsens sista 

kapitel kommer jag att framställa egna tankar och reflektioner angående studiens resultat. 

   Socialstyrelsen beskriver utvecklingsstördas föräldraskap som ett föräldraskap i 

uppförsbacke. Föräldrarna har ett funktionshinder, ett handikapp som leder till svårigheter i 

livet, bland annat i föräldraskapet och det är ett handikapp de måste leva med hela livet. Det 

finns dock lite dokumenterat om utvecklingsstördas föräldraskap och det finner jag beklagligt 

eftersom detta inte är något nytt fenomen. Ända sedan tvångssteriliseringarna förbjöds och 

institutioner upplöstes har utvecklingsstörda levt i samhället på lika villkor och med samma 

rättigheter som alla andra medborgare. 

   Att skaffa familj är något självklart för de flesta människor och även för utvecklingsstörda. 

Då gäller det att inte förstöra andra människors drömmar. Men problemet kvarstår att 

utvecklingsstöda föräldrar inte är vilka föräldrar som helst. De finns dokumenterat att de har 

svårigheter att klara av sitt föräldraskap på olika sätt. De kan klara av att vara en god förälder 

beroende på hur situationen ser ut i övrigt och hur pass allvarlig utvecklingsstörningen är. 

Vilka brister som förekommer för föräldrarna har tidigare redovisats i uppsatsen.   

   Vuxenhabiliteringen finns i familjer vars föräldrar har blivit diagnostiserade som 

utvecklingsstörda och hjälper familjerna utifrån ett föräldrafokus. Kuratorns motivation till 

deras föräldrafokus var att om personen inte skulle ha barn så skulle vuxenhabiliteringen 

finnas där ändå. Givetvis så är inte vuxenhabiliteringen förblindade av deras fokus utan 

anmäler till socialtjänsten om de skulle se att ett barn far illa. Kuratorn önskade i intervjun att 

de olika verksamheterna kunde samarbeta bättre i arbetet med dessa familjer, då de har olika 

bitar att arbeta med. Socialtjänsten utgår från barnets bästa och vuxenhabiliteringen utifrån 

föräldrarnas. Ett samarbete skulle vara positivt för familjerna och det finns dokumenterat att 

det också är viktigt för familjerna, så jag kan hålla med kuratorn i hennes önskan. Med facit i 

hand så skulle jag ha velat intervjua yrkesverksamma personer inom en och samma kommun 

för att sedan göra en jämförelse av svaren på frågan om de samarbetar och på vilket sätt.      

   Socialtjänsten sätter barnets bästa i första hand. Men för att barnet ska undvika att bli 

omhändertaget enligt LVU krävs det från socialtjänstens sida att hjälpa föräldrarna i att stärka 

dem i föräldraskapet och det är också svårigheten. Socialtjänsten vill undvika att kränka 

föräldrarna utifrån normaliseringsprincipen, men det kan inte heller gå ut över barnens bästa. 

Stöd- och hjälpinsatser kan leda till att ett ofrånkomligt omhändertagande skjuts upp i 

framtiden och då är det inte barnets bästa som sätts i främsta rum. Socialsekreteraren som jag 
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intervjuade till denna uppsats arbetade med svagbegåvade föräldrar som inte har blivit 

diagnostiserade som utvecklingsstörda. Men som tidigare har diskuterats finns det ingen 

absolut gräns mellan svagbegåvad med IQ kring 80 och lindrigt utvecklingsstörd med IQ 

kring 70. Jag ställer mig då frågan om det finns många föräldrar i samhället som skulle ha 

diagnosen utvecklingsstörd men som inte har blivit utredda?    

   Öppenvårdsverksamheten som har intervjuats till denna uppsats önskade att de kunde arbeta 

mer praktiskt med familjerna. Det kan jag hålla med om. Dessa föräldrar har 

inlärningssvårigheter och för att de ska kunna lära sig sina muntliga instruktioner krävs det att 

de får utöva dem praktiskt också. Ena socionomen önskade också att det fanns en 

arbetsmodell som visar på hur man på bästa sätt kan arbeta med familjerna då det inte är så 

lätt, dessa föräldrar är inte vilka föräldrar som helst. Bland annat så ligger föräldrarnas 

mognad på barnets nivå. Eftersom arbetet med utvecklingsstörda föräldrar inte är lätt för de 

yrkesverksamma personerna så håller jag med socionomen angående att det skulle finnas en 

arbetsmodell som förklarar hur man på bästa sätt kan bemöta och arbeta med dessa föräldrar.     

   Föräldrarnas reaktioner på stödet och hjälpen är varierande enligt intervjumaterialet. Man 

ska inte tro att föräldrarna är positiva till att ha andra människor involverade i sitt liv även om 

professionellas mål är att stötta och hjälpa dessa familjer. Föräldrarna kan känna att det är ett 

erkännande av bristerna i föräldraförmåga om de tar emot stöd och hjälp. Föräldraskapet kan 

vara en del av identiteten av att vara som alla andra som föräldrarna kan vara måna om att 

bevara. Då sätter föräldrarna sina egna behov före barnets. Föräldrarna känner att de inte är 

behov av stöd och hjälp för att de själva kanske inte vill eller förstår att de har vissa 

svårigheter med att ta hand om ett barn. Att uppfostra och ta hand om ett barn måste vara en 

av den mest krävande och svåraste uppgiften någon kan ha och har man ett funktionshinder så 

blir det ännu mer komplicerat.          

   Stöd- och hjälpinsatser kan man konstatera behövs i familjer med utvecklingsstörda 

föräldrar. Dessa föräldrar brister i sin föräldraförmåga på olika sätt. Det mest tydliga är att 

dessa föräldrar inte kan sätta barnens behov före sina egna. Det framkom från intervjuerna att 

det finns svårigheter kring detta då intervjupersonerna i deras arbete med insatserna ser att 

föräldrarna tar emot stöd och hjälp utifrån sina egna behov. Vad krävs då från samhället för 

att barnen ska få sina grundläggande behov tillgodosedda?  

   Ett fungerande socialt nätverk har visat sig vara en tillgång för dessa familjer. Det kan till 

exempel finnas en mormor som kan ser till att barnet är helt och ren och ger det kärlek och 

trygghet som föräldrarna kanske inte alltid kan ge utifrån sitt handikapp. Men hur enkelt är 

det för anhöriga att finnas där för familjen? Eftersom somliga föräldrarna är måna om att 
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undanhålla sina svårigheter, i och med att de vill vara som alla andra, kan det inte vara lätt att 

som anhörig att påpeka föräldrarnas brister i föräldraförmågan. De är känslomässigt mer 

involverade än yrkesverksamma personer.     

   Stöd och hjälp kontinuerligt är även viktigt i familjerna men de kan även få för mycket hjälp 

alternativ för lite hjälp och även fel hjälp. Insatserna varierar mellan kommunerna och det 

skulle ha varit intressant att intervjua socialsekreterare från flera olika kommuner för att göra 

en jämförelse vilka stödinsatser de har att erbjuda samt vilka insatser som ger bäst resultat. 

Varför just socialsekreterare är för att socialtjänsten har det största ansvaret för dessa familjer. 

Anledningen till varför detta inte genomfördes var uppsatsens omfattning och tidsperspektiv.   

   En insats socialtjänsten kan erbjuda familjerna är kontaktfamilj. Socialsekreteraren sade att 

föräldrarna kan känna sig underlägsna i relation till kontaktfamiljen och väljer att avsluta 

insatsen utifrån sina egna behov och tänker inte på att barnet är i behov av att ha en 

kontaktfamilj. En viktig anledning, enligt mig, till varför kontaktfamiljer är bra för barnet, är 

att barnet kan få uppleva ett ”normalt” familjeliv. Innan man blir kontaktfamilj utreds man 

grundligt av socialtjänsten så vem som helst kan inte bli kontaktfamilj. Det måste vara bra för 

barnet att få komma bort lite från hemmet och få en chans att vara barn. Risken i dessa 

familjer är att barnet kan växa om sina föräldrar och få ta på sig större ansvar än vad de 

egentligen skulle behöva.      

   Om familjerna skulle få dygnet - runt stöd och hjälp i hemmet så finns risken att hemmet 

blir institutionsliknande. Det är inte bra för familjen och det skulle även kosta samhället 

väldigt mycket pengar. Det skulle bli för många reservmammor och pappor. Men vad krävs 

då för att insatserna ska få en bra balansgång som är bra för både barnet och föräldrarna? 

Trots att föräldrarna brister i föräldraförmågan och barnet kan känna sig sviken så tror jag att 

barnet är lojal mot sina föräldrar. En dålig mamma är alltid ens mamma. På så vis kanske inte 

socialtjänsten får ärliga svar från barnet om hur det egentligen är hemma och vad barnet vill 

ha för stöd och hjälp för egen del.    

   Att kunna skapa ett förtroende med föräldrar är viktigt för professionella. Föräldrarna kan 

nog lättare ta emot stöd och hjälp om de känner ett förtroende för till exempel socialtjänsten. 

Oron för ett omhändertagande finns hos de flesta föräldrarna och det leder oftast till 

misstänksamhet och ovillighet att ta emot hjälp. 

   Socialtjänsten blir ofta boven i dramat när ett barn omhändertas. Ett exempel är fallet i 

Oskarshamn där föräldrarna fick sin son omhändertagen efter en vistelse på ett 

utredningshem. Det blev folkstorm och de flesta tyckte att föräldrarna hade blivit orättvist 

behandlade. Men då hade de fokus på föräldrarna och inte på barnet. Man måste ställa sig 
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frågan om hur det hade det blivit för barnet om han hade fått bott kvar hos sina föräldrar 

istället för att tycka synd om föräldrarna. 

   Jag tror att det inte bara finns en stödform som fungerar på alla familjer. Insatserna är olika 

beroende på familjernas behov. Situationen i övrigt kan avgöra om barnet kan få sina behov 

tillgodosedda. Det kan finnas någon i det sociala nätverket som kompenserar föräldrarnas 

bristande förmåga eller om det finns en förälder i familjen som inte är 

utvecklingsstörd/svagbegåvad.  

   Stöd- och hjälpinsatser behövs under hela barnets uppväxt och för att föräldrarna ska leva 

enligt normaliseringsprincipen, alltså leva ett så normalt liv som möjligt kostar detta samhället 

mycket pengar. Men hur ”normalt” är ett familjeliv med professionella ständigt involverade i 

vardagslivet? Hur ”normalt” är det att få sitt föräldraskap betvivlat och ha ökad kontroll på 

hur man klarar av sitt föräldraskap? Men man måste också ställa sig frågan om vart gränsen 

mellan normalt och onormalt går. Vad en annan anser vara onormalt kanske är fullt normalt 

för en annan. En utvecklingsstörd förälder kanske inte alls anser det vara konstigt att ha 

professionella involverade i deras liv. De kanske till och med finner det vara något positivt 

och tryggt.  

   Avslutningsvis skulle jag vilja skriva att det har varit mycket intressant att skriva om detta 

ämne. Eftersom det finns så lite dokumenterat om utvecklingsstördas föräldraskap finner jag 

att detta arbete har gett mig ny kunskap som jag kan ta tillvara när jag ger mig ut i arbetslivet 

som socionom.      
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor som avser stödinsatser till lindrigt utvecklingsstörda 

föräldrar/kurator på vuxenhabiliteringen 

 

1.   Bakgrund 

a. Kan Du kort berätta vilken utbildning Du har? 

b. Hur länge har Du arbetat med dessa frågor? 

c. Hur förhåller Du dig till barnets bästa kontra föräldrarnas rätt att skaffa barn? 

d. Hur påverkar normaliseringsprincipen Ert arbete med denna föräldragrupp? 

e. Utifrån Dina egna erfarenheter i arbetet med denna föräldragrupp - var ser Du att det 

brister mest i föräldraförmågan? 

f. Hur ser Du på dessa föräldrars förmåga att utöva sitt föräldraskap? 

g. Utifrån Dina egna erfarenheter i arbetet med denna föräldragrupp - var ser Du att det 

brister mest i föräldraförmågan? 

h. Hur fungerar samarbetet mellan Er och andra verksamheter? 

 

2.   Bedömning av behov av stödinsatser 

a. Beskriv vad som händer när Ni får vetskap om att en lindrigt utvecklingsstörd person 

ska bli förälder. Vilka insatser sätts in? 

b. Vilka faktorer tittar Ni på när Ni utreder föräldrarnas förmåga att tillfredsställa barnets 

grundläggande behov? 

c. Hur upplever du att föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning tar emot stöd och 

hjälp från er?   

 

3.  Stöd- och hjälpinsatser 

a. Vad för slags stöd och hjälp finns det tillgängligt för lindrigt utvecklingsstörda 

föräldrar från vuxenhabiliteringen sida?  

b. Finns det föräldrautbildning för denna föräldragrupp? 

c. Hur uppfattar föräldrarna sina egna svårigheter i sitt föräldraskap? 

d. Hur går Ni till väga när lindrigt utvecklingsstörda föräldrar inte själva förstår att de har 

svårigheter i sitt föräldraskap? 

e. Vilka förslag har Du till förbättring av föräldrastödet till denna grupp? 
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Bilaga 2 

  

Intervjufrågor som avser stödinsatser till lindrigt utvecklingsstörda 

föräldrar/Socialtjänsten 

  

1.   Bakgrund. 

 

i. Kan Du kort berätta vilken utbildning Du har? 

j. Hur länge har Du arbetat med dessa frågor? 

k. Hur förhåller Du dig till barnets bästa kontra föräldrarnas rätt att skaffa barn 

l. Hur påverkar normaliseringsprincipen Ert arbete med denna föräldragrupp? 

m. Hur ser Du på dessa föräldrars förmåga att utöva sitt föräldraskap? 

n. Utifrån Dina egna erfarenheter i arbetet med denna föräldragrupp - var ser Du att det 

brister mest i föräldraförmågan? 

o. Hur fungerar samarbetet mellan Er och andra verksamheter? 

 

2.   Bedömning av behov av stödinsatser 

 

d. Beskriv vad som händer när Ni får vetskap om att en lindrigt utvecklingsstörd person 

ska bli förälder. Vilka insatser sätts in? 

e. Vad anser Du är viktigast när det gäller föräldraförmågan? 

f. Vilka faktorer tittar Ni på när Ni utreder föräldrarnas förmåga att tillfredsställa barnets 

grundläggande behov? 

g. Hur bedömer Ni föräldrarnas möjligheter att sätta barnets behov framför sina egna? 

 

3.  Stöd och hjälpinsatser 

 

a. Vilken slags hjälp har Ni att erbjuda lindrigt utvecklingsstörda föräldrar 

b. Finns det föräldrautbildning för denna föräldragrupp? 

c. Hur uppfattar föräldrarna sina egna svårigheter i sitt föräldraskap? 

d. Hur blir föräldrarnas reaktioner på hjälpen och det stöd Ni erbjuder? 
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e. Hur går Ni till väga när lindrigt utvecklingsstörda föräldrar inte själva förstår att de har 

svårigheter i sitt föräldraskap? 

f. Vilka förslag har Du till förbättring av föräldrastödet till denna grupp? 
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Bilaga 3  

 

Intervjufrågor som avser stödinsatser till lindrigt utvecklingsstörda 

föräldrar/Öppenvårdsverksamheten  

 

1.   Bakgrund 

 

p. Kan Du kort berätta vilken utbildning Du har? 

q. Hur länge har Du arbetat med dessa frågor? 

r. Hur förhåller Du dig till barnets bästa kontra föräldrarnas rätt att skaffa barn? 

s. Hur påverkar normaliseringsprincipen Ert arbete med denna föräldragrupp? 

t. Hur ser Du på dessa föräldrars förmåga att utöva sitt föräldraskap? 

u. Utifrån Dina egna erfarenheter i arbetet med denna föräldragrupp - var ser Du att det 

brister mest i föräldraförmågan? 

v. Hur fungerar samarbetet mellan Er och andra verksamheter? 

 

2.   Bedömning av behov av stödinsatser 

 

h. Vad anser Du är viktigast när det gäller föräldraförmågan? 

i. Vilka faktorer tittar Ni på när Ni utreder föräldrarnas förmåga att tillfredsställa barnets 

grundläggande behov? 

j. Hur bedömer Ni föräldrarnas möjligheter att sätta barnets behov framför sina egna? 

k. Tar Ni tillvara på föräldrarnas sociala nätverk? 

 

3.  Stöd och hjälpinsatser 

 

g. Vilken slags hjälp har Ni att erbjuda lindrigt utvecklingsstörda föräldrar? 

h. Hur uppfattar föräldrarna sina egna svårigheter i sitt föräldraskap? 

i. Hur blir föräldrarnas reaktioner på hjälpen och det stöd Ni erbjuder? 

j. Ser Ni hjälpen som långsiktig eller kortsiktig? 

k. Samarbetar Ni med föräldrarna i utformningen av stöd- och hjälpinsatserna och på 

vilket sätt?  
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l. Hur går Ni till väga när lindrigt utvecklingsstörda föräldrar inte själva förstår att de har 

svårigheter i sitt föräldraskap? 

m. Vilka förslag har Du till förbättring av föräldrastödet till denna grupp? 

 

 

 

 

 

 


