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1. Inledning 

Under min andra praktikperiod kom jag i kontakt med en familj där föräldrarna hade 

begåvningshandikapp och de önskade få hjälp och stöd i föräldrarollen. 

Begåvningshandikappet medförde att insatserna för familjen skilde sig i stora delar från 

insatser till personer utan begåvningshandikapp och det var här jag insåg att min kunskap 

om och förståelse för denna grupp, begåvningshandikappade föräldrar, var litet. Intresset 

väcktes över vilka insatser som är lämpliga, hur effektiva de är och vad som gör att de är 

verksamma eller ej. En forskningsöversikt visade bland annat på att medvetandet om 

funktionshindret kan bidra till om insatser ska fungera tillfredsställande, i likhet med 

attityder, värderingar och den egna identiteten. Vidare kan det sociala nätverket vara 

avgörande liksom attityderna i samhället i stort. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Funktionshindrade människor har alltid funnits och synen på dessa människor har varierat 

under historiens gång, men de har ofta kategoriserats som avvikande. Till skillnad från den 

tid då de förståndshandikappade bland annat levde sina liv på institutioner, betonas idag 

deras delaktighet och respekt för deras olikhet vilket har skett genom tankarna på 

normalisering och integrering som började komma på 1950- och 60-talen (Tideman, 2000). 

Normalisering och integrering har i Sverige varit centrala begrepp för utveckling av stöd 

och hjälp till förståndshandikappade (Socialstyrelsen, 2005). ”Stödet till personer med 

funktionshinder ska utformas så att det verkar för integrering och motverkar segregering” 

(Socialstyrelsen, 2005, s. 16). 

  

Begreppen utvecklingsstörd, förståndshandikappad och begåvningshandikappad är 

synonyma benämningar på personer som av olika anledningar har en nedsatt intellektuell 

förmåga (Kollberg, 1989). Utvecklingsstörning beror på en medfödd eller under 

utvecklingsperioden (före 16-18 år) förvärvad skada. Det är inte alltid möjligt att bedöma 

varför en utvecklingsstörning uppstått, men några av de kända orsakerna är till exempel 

genetiska skador, kromosomrubbningar och ämnesomsättningsfel. Även vissa 

infektionssjukdomar hos modern under havandeskapet eller hos barnet i spädbarns- och 

småbarnsåldern samt komplikationer under förlossningen kan vara orsaker bakom 

utvecklingsstörning (Dammert, 2005).   
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Förutom den intellektuella nedsättningen innebär utvecklingsstörning även en begränsning 

i sociala, praktiska och utbildningsrelaterade färdigheter (Socialstyrelsen, 2007). 

Utvecklingsstörning är ett kognitivt funktionshinder som innebär att begåvningen utvecklas 

långsammare än hos andra, vilket gör att det behövs längre tid och mer anpassat stöd för en 

person med förståndshandikapp för att lära sig nya saker i vardagslivet (Dammert, 2005). 

 

Antalet förståndshandikappade föräldrar i Sverige är litet och Sjöberg (2002) uppskattar att 

det föds ungefär tjugo barn om året som har en mamma med förståndshandikapp. Det finns 

inga säkra uppgifter om hur stor denna grupp är men Kollberg (1989) skriver i sin studie att 

det rör sig om två barn per år i en befolkning av 700 000, vilket stämmer ganska bra med 

Sjöbergs siffror. En annan siffra som nämns är ca 160 barn per år (Grunewald, 2003), men 

även här råder det stor osäkerhet över antalet. Det kan bero på att olika undersökningar 

använder olika sätt att få tag på informationen och de också har olika sätt att avgränsa 

begreppet utvecklingsstörning. Det är i stort sett endast lindrigt utvecklingsstörda kvinnor 

som får barn och gränsen till att vara svagbegåvad kan vara litet och det är då betydelsefullt 

hur man definierar dessa båda grupper. 

 

Det råder brist på kunskap om denna grupp, de förståndshandikappade föräldrarna. Det 

handlar om att de som ger stöd och hjälp, t.ex. socialarbetare, inte alltid har den kunskap 

och erfarenhet som behövs för att kunna hjälpa de förståndshandikappade på ett adekvat 

sätt. Många hjälpare känner sig dåligt utrustade för att möta föräldrarnas och familjernas 

behov. De kan ha stora kunskaper om familjestöd och omsorg för barnet, men känner att de 

saknar kunskaper om de förståndshandikappade och deras specifika behov (McConnell & 

Llewellyn, 1998). 

 

Det finns ofta förutfattade meningar och generaliseringar om personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar och olika egenskaper har ansetts som utmärkande för de 

utvecklingsstörda. Det finns dock ingen forskning eller erfarenhetskunskap som visar på att 

det finns särskilda utmärkande egenskaper förutom den intellektuella begränsningen. Varje 

individ har sina speciella egenskaper och det är viktigt att fastslå att det rör sig om en 

heterogen grupp (Folkesson & Kollberg, 2000). Det är ingen enhetlig grupp där alla har 

samma förutsättningar och möjligheter. Alla har olika specifika bakgrunder, uppväxter och 

levnadsförhållanden (Gotthard, 2002). De är unika och har sina egna personligheter, 

känslor, behov och vilja och de har liksom andra rätt att få sina möjligheter till 
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självbestämmande respekterade (Dammert, 2005). Enligt Gotthard (2002) är det inte 

ovanligt att vuxna med utvecklingsstörning jämförs med barn, men är man 35 år och har ett 

intellektuellt funktionshinder har man fått 35 års erfarenheter och därmed också rätten att 

bli bemött och tilltalad som en vuxen. Kollberg (1989) påtalar ungefär samma sak då hon 

menar att livserfarenheten - uppväxtvillkor och sociala relationer under barndomen - är 

viktig för den personliga mognaden och att en vuxen med förståndshandikapp aldrig kan 

jämföras med ett barn, vilket kan vara risken om alltför stor vikt läggs vid den kognitiva 

förmågan. 

 

Familjer med förståndshandikappade föräldrar är sårbara då det många gånger finns andra 

problem som dålig ekonomi, arbetslöshet, personliga trakasserier, förföljelse, brister i 

färdigheter som ytterligare begränsar föräldraförmågan.  Det kan vara under sådana 

förhållanden som föräldrarnas föräldraförmåga döms, deras lämplighet att vara föräldrar. 

Många föräldrar är rädda för att barnen ska tas ifrån dem och de känner att allt de gör 

övervakas av myndigheterna. De känner att minsta lilla fel de gör kan leda till straffande 

konsekvenser (Booth & Booth, 1994). Utgångspunkten för samhällets insatser ska alltid 

vara för barnets bästa, det viktigaste är att barnet har det bra (Sjöberg, 2002), men att 

endast ha barnets bästa för ögonen leder till en polarisering mellan ett vuxen- och ett 

barnperspektiv, vilket Olsson och Springer (2006) anser att man ska undvika och istället 

tänka på vad som är bäst för alla parter. Föräldrarna stöttas för barnets skull och det som är 

bra för barnet är också bra för föräldrarna, och tvärtom.  

  

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete var att få en översikt över faktorer som kan påverka olika insatsers 

effektivitet, insatser riktade till föräldrar med utvecklingsstörning. 

 

För att besvara syftet har följande frågeställningar använts: 

- Vilka är behoven och hur möts dessa av de professionella? 

– Vilka insatser finns att tillgå och är de till nytta?  

– Föräldrars, hjälpares och det sociala nätverkets betydelse för insatser?  

– Hur påverkas insatser av attityder, värderingar och den egna identiteten?  

– Vilka förväntningar finns hos hjälpare respektive mottagare av insatser? 
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1.3 Metod 

Den valda metoden för detta arbete är en kvalitativ studie med hermeneutisk ansats. En 

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

litteratur och tidigare forskning. För att hitta intressant och relevant litteratur och forskning 

gjordes både manuell sökning och datasökning. För att kunna besvara arbetets syfte har 

litteratur och artiklar sökts vilka behandlar området föräldrar med förståndshandikapp. En 

forskningsöversikt över området resulterade i förståelse för hur vissa faktorer påverkar 

insatsers effektivitet; handikappmedvetande, identitet, attityder och värderingar samt 

sociala nätverk. Väsentligt för granskningen av denna studies material har varit hur dessa 

faktorer påverkar effektiviteten i insatser.  Studiens resultat bedömdes med utgångspunkt i 

systemteori för att se hur olika system påverkar insatsers verkningsgrad. 

 

Pålitligheten och trovärdigheten av arbetet styrks med att betydelsefull och relevant 

litteratur har lästs, att relevanta artiklar granskats samt att materialet har använts på ett 

etiskt korrekt sätt.  

 

1.3.1 Sökning 

För att få mer information och kunskap om människor med utvecklingsstörning har 

litteratursökning gjorts på biblioteket. Sökorden var utvecklingsstörning, 

begåvningshandikapp samt förståndshandikapp. Sökning gjordes också i hyllorna för 

ämnet. Böckernas referenslistor ledde sökningen vidare och bibliotekarierna har varit 

mycket behjälpliga. 

 

De databaser som använts är Academic Search Elite och CSA Social Sciences. Sökorden 

var intellectual disability, mental retardation, parenthood, parenting och support i olika 

konstellationer. Begränsningen var förgranskade artiklar mellan 1990-2008. De funna 

artiklarna har också gett vidare hänvisningar genom referenslistorna.  

 

1.3.2 Forskningsartiklarnas studier och utformning 

Handikappforskningen bedrivs utifrån två ben, den individinriktade och den som är inriktad 

på samhälleliga företeelser (Söder, 2005). Vad gäller den individinriktade forskningen kan 

litteraturen gällande föräldrar med utvecklingsstörning grovt delas in i två områden. Den 

ena av dem handlar om huruvida föräldrarna har kapacitet att utöva adekvat föräldraskap 
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utan att vara skadliga för barnens utveckling och välbefinnande. Det handlar om att man 

uppfattat föräldrarna som inkompetenta eller att de misslyckats. Litteraturen belyser också 

frånvaron av, misslyckanden eller otillgänglighet av lämpligt stöd för föräldrarna. Den 

andra delen handlar primärt om ökad kompetens hos föräldrarna, en ökad uppmärksamhet 

på strategier för att möjliggöra för föräldrarna att kunna bli tillräckligt bra föräldrar så att 

barnen ska kunna bo kvar med dem hemma (Tarleton & Ward, 2007). 

 

Detta arbete har inriktats på den senare litteraturen, för att se vad som behövs för att 

föräldrarna ska kunna utveckla sina förmågor för att själva kunna ta hand om sina barn. De 

valda artiklarna är såväl nationella som internationella och de innehåller olika vetenskaplig 

kvalitet. Metod, syfte och urval för studierna är väl beskrivet i de flesta av 

undersökningarna. Metoder som använts är i huvudsak kvalitativa, men även inslag av 

kvantitativa studier finns. Metoderna varierar med intervjuer, både enskilda och i grupp, 

granskning av register och journalanteckningar samt observationer. Enkäter, 

självskattningsformulär och standardiserade test har använts, varav de sistnämnda i vissa 

fall har modifierats och anpassats med tanke på den kognitiva funktionsnedsättningen. 

Syftet med studierna skiftar där vissa tar sin utgångspunkt i de förståndshandikappade 

föräldrarnas berättelser medan andra tar fasta på de professionellas situation och villkor. 

Några artiklar belyser kunskapsläget genom översikter medan andra ställer upp hypoteser 

som prövas.  

 

Urvalet till undersökningarna har sett olika ut. I flera av studierna har man hittat 

informanterna med hjälp av yrkesverksamma inom sociala myndigheter medan man i andra 

studier sökt informanter genom olika register och förteckningar. Storleken på urvalet 

varierar stort, vanligast är dock ett mindre antal, ca 5- 20  informanter. 

 

1.3.3 Avgränsning 

Utvecklingsstörning kan delas in i svår, måttlig och lindrig. Detta arbete omfattar främst de 

lindrigt förståndshandikappade, då det i de flesta fall handlar om dessa när det talas om 

förståndshandikappade föräldrar. 
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1.3.4 Etiska överväganden 

Då detta är en översikt av litteratur och tidigare gjorda forskningsartiklar har etiskt tillstånd 

inte varit erforderligt. De använda artiklarna är till största delen granskade och i vissa fall 

har de etiska övervägandena varit tydligt beskrivna medan det i andra inte varit nämnt. Det 

har dock förutsatts att de är etiskt korrekt utförda.  

 

1.3.5 Val av teori 

Den valda teorin är systemteori som innebär att vi utgår från att olika system på olika sätt 

påverkar och påverkas av varandra. Detta arbete har haft som utgångspunkt att 

systemtänkandet kan påverka insatsernas innehåll och effektivitet samt att visa på hur 

insatserna till förståndshandikappade föräldrar kan påverkas.  

 

Systemteori 

Systemtänkandet har sitt ursprung i Bertalanffys generella systemteori som går ut på att alla 

organismer utgör system. Dessa system innehåller även subsystem, men är också en del av 

överordnade system (Payne, 2004). Grunden i systemteori är alltså ett system. I 

Nationalencyklopedin står att läsa att system är en ”samling element som hänger samman 

med varandra så att de bildar en ordnad helhet.” 

 

Det är helheten som ska studeras och det är delarnas interaktion som gör helheten. System 

kan avgränsas på en rad olika nivåer och vad som definieras som system är beroende på 

vilken enhet fokus primärt ligger på. Det kan vara en kultur, en familj, en person, ett par, en 

organisation eller personalgrupp vilka alla i sig utgör ett system (Schjødt & Egeland, 1994). 

Enligt samma författare bör två kriterier vara uppfyllda för att man ska kunna kalla något 

ett system: 

� Systemets komponenter interagerar på ett sätt som skiljer sig från deras 

interaktion med komponenter utanför systemet. 

� Interaktionen varar under en viss tid (Schjødt & Egeland, 1994, s. 48). 

 

Till skillnad från det individcentrerade synsättet där individen ses som unik, handlar 

systemsynen om att se varje individ som en del av en större helhet där allt hänger ihop i 

ömsesidiga beroenden med varierande komplexitet. De olika individerna i ett socialt 

system befinner sig i relation till varandra samtidigt som varje system står i relation till 

andra system. Med hjälp av systemteorin ser vi att människors förehavanden inte är 
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individuella egenskaper utan istället ser vi hur individen kontrolleras av sammanhanget 

runt omkring. Det är inte verkningsfullt att fokusera enbart på en persons beteende då 

allting existerar i ett större sammanhang (Öqvist, 2003).  

 

Inom systemteorin finns inte det linjära och deterministiska tänkandet om att det finns en 

orsak kopplat till verkan, utan man tänker cirkulärt, att allt hänger ihop i kretslopp och rör 

sig tillsammans. I ett kretslopp kan en förändring startas var som helst och efter en tid kan 

den märkas i beteendesekvensen som orsak eller effekt (Öqvist, 2003; Payne, 2004). 

Schjødt och Egeland (1994) menar att i interaktionssammanhang kan det göras skillnad 

mellan linjärt och cirkulärt genom att byta ut verbet att vara mot att visa när vi talar om 

personer.  I detta fall skulle det innebära att om vi säger att en person är utvecklingsstörd 

används en linjär beskrivning där själva funktionshindret ses som den bakomliggande 

orsaken till situationer som kan uppstå. Om vi istället tänker om personen att den visar en 

kognitiv funktionsnedsättning blir tänkandet cirkulärt. Då finns ingen orsak och verkan, 

ingen början och inget slut.  

 

Det finns enligt Payne (2004) en uppsättning begrepp som är inriktade på hur olika system 

fungerar och hur de kan förändras. Det handlar om den energi som flödar in i systemet 

(input), hur energin kommer till användning i systemet (genomflöde), utflödet, dvs. effekter 

på omgivningen av den utgående energin som passerar systemets gränser, 

återkopplingsslingor som säger något om resultatet av utflödet samt entropi, hur systemen 

använder sin energi för att fungera. 

 

Fördelar med att använda systemteori är att den lägger större vikt på förändring av 

omgivningen än vad t.ex. psykologiska synsätt gör. Systemtänkandet är inriktat på hur ett 

system eller en person påverkar ett annat system eller en annan person. Det är enhetligt och 

helhetsinriktat så att man kan se hur olika system påverkar varandra (Payne, 2004). Några 

nackdelar med systemtänkande är att det inte är förklarande. Det kan visa på samband 

mellan olika samhällsnivåer och individuella beteenden men det förklarar inte varför saker 

och ting händer och varför sambanden existerar. Systemteorin kan inte heller användas för 

att veta vad man bör göra, eller hur man ska påverka olika system. Systemteorin är en 

mycket allmän teori och kan vara svår att tillämpa i konkreta och specifika situationer. Ett 

eklektiskt synsätt är användbart med systemteori då systemteori ger en övergripande teori 



 

- 8 - 

som kan rymma många andra teorier om socialt arbete och exempelvis passar 

systemtänkandet med psykologiska teorier (Payne, 2004).  

 

 

2. Resultat 

Arbetet börjar med att ta upp vad litteraturen säger om utvecklingsstörning för att beskriva 

vad termen utvecklingsstörning står för och vad handikappet kan innebära för individen. 

Handikappmedvetandet är också viktigt att känna till då det påverkar personens syn på sig 

själv – och i förlängningen effekten av det stöd och den hjälp som ges av de professionella 

och nätverken. Den egna identiteten är också avgörande huruvida insatser blir verksamma. 

Därefter tas attityder och värderingar upp, sett ur föräldrarnas och de professionellas 

perspektiv, då dessa attityder och värderingar kan ha stor påverkan på insatsernas 

effektivitet. Efter dessa avsnitt avhandlas det sociala nätverket och olika former av stöd och 

hjälp. Sedan följer en analys för att se hur dessa faktorer påverkar och påverkas av olika 

system. Arbetet avslutas med en diskussion och vidare forskningsfråga. 

 

 

2.1 Utvecklingsstörning 

Utvecklingsstörning kan delas in i svår, måttlig eller lindrig (Dammert, 2005). 

Intelligensmätning uttrycks vanligen i form av IK, intelligenskvot, och diagnosen 

utvecklingsstörning innebär att IK ligger på 70 eller lägre (Gustafsson & Molander, 1995). 

Att mäta IK ger ett genomsnittsvärde och det säger ingenting om personens starka 

respektive svaga sidor. Det är heller inte varken heltäckande eller särskilt relevant då det 

finns andra faktorer som kan påverka mätningen, t.ex. trötthet, sjukdom och bristande 

motivation (Kollberg, 1989). Förmågan att vara förälder kan inte mätas enbart genom 

intelligenskvoten, utan det handlar bland annat också om den praktiska kompetensen, den 

sociala förmågan och psykisk mognad (Socialstyrelsen, 2005). 

 

När en person beskrivs som utvecklingsstörd menas att personen har begränsningar i 

intellektet, men det säger inget om hur svår eller omfattande begränsningen är. Om däremot 

begreppet utvecklingsstörning används talas det om vad som har hänt personen, att den 

biologiska utvecklingen har störts, men begreppet ger i sig ingen information om hur 

personen påverkats (Gotthard, 2002).  
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För en lindrigt förståndshandikappad person kan det vara svårt att förstå abstrakta 

sammanhang och information som innehåller många saker samtidigt. Information som är 

inte är konkret kan vara svår att förstå innebörden av (Kollberg, 1989) vilket betyder att en 

förståndshandikappad person på ett tydligt sätt måste få hjälp med att se hur saker och ting 

hänger ihop (Dammert, 2005). Förståndshandikappet kan innebära att det är svårt att 

föreställa sig något som inte har upplevts och därigenom inte känns till. Det kan även 

innebära svårigheter med att generalisera, dvs. att överföra erfarenheter från en situation till 

en annan.  (Gustafson & Molander, 1995). 

 

Man kan se på handikappet på två skilda sätt. Det ena synsättet som är individinriktat 

innebär att handikappet ses som en egenskap hos personen och tar sikte på det som är 

annorlunda. Det andra synsättet, det miljörelaterade, går ut på att man ser handikappet som 

en relation mellan personen och dennes miljö. Det innebär att den som är funktionshindrad 

i en situation inte behöver vara det i andra sammanhang (Gustafsson & Molander, 1995).  

 

 

2.2 Handikappmedvetande 

Handikappmedvetande innebär att man har kännedom om att man har bristande förmågor 

som gör det svårt att klara av en del av de krav som ställs. Samtidigt som man kan vara 

medveten om att dessa brister finns kan det ändå vara svårt att förstå vad det innebär att 

vara utvecklingsstörd.  Det ligger i funktionshindrets natur att det är svårt att förstå detta då 

förmågan att tänka abstrakt, att tänka sig in i en annan människas situation, är nedsatt 

(Gustafsson & Molander, 1995; Hindberg, 2003). 

 

Man kan skilja mellan negativt och positivt handikappmedvetande. Lindrigt 

förståndshandikappade kan ha förmågan att jämföra sig med andra och på så sätt förstå att 

de är annorlunda, dvs. de har lättare än måttligt och grava förståndshandikappade att få ett 

handikappmedvetande. De kan också dela samhällets värderingar gällande duglighet, 

framgång och skönhet vilket kan göra att de känner sig annorlunda. Detta kan leda till 

mindervärdeskänslor och att de avskyr sitt handikapp. Positivt handikappmedvetande 

innebär att den utvecklingsstörde har kunskap om sig själv och att han eller hon är 

medveten om sina möjligheter och begränsningar. Man har ett värde som person och vet 

vad man kan och inte kan och vad man behöver hjälp med. Ett positivt 
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handikappmedvetande kan leda till utveckling då modet kan finnas till att våga kräva att få 

det stöd och den hjälp som behövs (Gustafsson & Molander, 1995). Psykisk mognad och 

stabilitet som kommer av att man har en positiv och realistisk bild av sig själv och sina 

resurser, känner sig uppskattad för den man är och att man känner att man är en tillgång för 

sina barn är något som gäller för ett bra föräldraskap. Det gäller såväl de med en 

utvecklingsstörning som de normalbegåvade (Folkesson & Kollberg, 2000). 

 

För att utvecklingsstörda föräldrar ska kunna ta emot hjälpinsatser krävs att de har insikt 

om sitt handikapp. Finns inte insikt om handikappet finns ej heller insikt om hjälpbehov. 

Det är vanligt att människor med utvecklingsstörning är medvetna om att de har svårt att 

klara praktiska svårigheter som att laga mat, hantera ekonomin, städning, passa tider med 

mera, men de har inte insikt i att handikappet också har sociala och psykologiska 

konsekvenser. Enligt en undersökning av Stiftelsen barn- och ungdomsforum där anställda 

inom olika verksamhetsområden intervjuats framkommer att mödrar med 

utvecklingsstörning kan acceptera praktisk hjälp i hemmet men att de har svårt att förstå att 

det också behövs insatser för att trygga barnets sociala, känslomässiga och intellektuella 

utveckling. Detta kan bero på att de har svårt att se att handikappet har några konsekvenser 

för barnet (Hindberg, 2003). 

 

 

2.3 Identitet 

Inom sociologin talas om social och personlig identitet. Den sociala identiteten handlar om 

egenskaper som andra i omgivningen tillskriver en individ. Den sociala identiteten omfattar 

en kollektiv dimension som betecknar att en individ är lika som andra (Giddens, 2003), 

vilket exempelvis kan röra sig om att vara förståndshandikappad. Många 

förståndshandikappade verkar vara omedvetna om den starka och stigmatiserande sociala 

identiteten som kan följa med utvecklingsstörningen. De ser inte att den identiteten passar 

på dem, även om det görs så av andra betydelsefulla personer i omgivningen (Beart et al, 

2005). Enligt samma författare ger ingen av de studerade undersökningarna en full 

beskrivning av varför människor med utvecklingsstörning tycker att identiteten 

utvecklingsstörd inte passar in på dem. De drar slutsatserna att det kan bero på att de 

förståndshandikappade har svårt att förstå de termer och begrepp som används för att 

kategorisera dem.  
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Den personliga identiteten är den uppfattning vi har om oss själva som unika varelser, 

uppfattningar om vilka vi är och vad som är viktigt och betydelsefullt för oss. Individens 

handlingsförmåga, frihet och valmöjligheter är väsentligt för den personliga utvecklingen, 

liksom den kulturella och sociala omgivningen (Giddens, 2003). Identiteten bygger enligt 

Gustafson och Molander (1995) på att man gör egna erfarenheter av vad man kan och vet, 

den uppfattning som man märker att andra har samt att man jämför sig med andra. Bilden 

av sig själv som person påverkas av de attityder och den inställning som omgivningen 

förmedlar och detta är något som alla upplever känslomässigt (Söderman & Nordlund, 

2005; Kylén, 2006). Även om man inte pratar med personen om funktionshindret så 

skyddar det inte honom eller henne från att bli medveten om stigmat som kommer med 

identiteten. Många utvecklingsstörda upplever stigmat genom interaktion med andra och 

denna upplevelse är ofta känslomässigt smärtsam (Beart et al, 2005).  

 

Många förståndshandikappade vill inte kännas vid sitt funktionshinder då det kan upplevas 

som stigmatiserande, kränkande och självkänslan kan förloras. De kan istället försöka 

bortförklara sina svagheter och brister (Hindberg, 2003). Det finns olika sätt att försöka 

dölja sitt handikapp och några exempel som Gustafsson och Molander (1995) tar upp är att 

köpa kvällstidningen fast man inte kan läsa för att se ut som andra. En annan möjlig utväg 

är att lägga sig till med åsikter som andra har. Även Aunos och Feldman (2002) skriver att 

om den förståndshandikappade vill dölja sitt handikapp kan han eller hon lägga på sig en 

mask av kunskap för att få andra att tro att han eller hon verkar kunnigare än vad som är 

fallet, t.ex. genom att vara ovilliga att erkänna att de har behov av hjälp och avböjer 

densamma. Det finns även en tendens att jämföra sig med andra som har svårare problem 

(Craig et al, 2002).  

 

 

2.4 Attityder och värderingar 

Utvecklingsstörning har tidigare, enligt Kylén (2005), kallats efterblivenhet och 

sinnesslöhet och han menar att vilken benämning vi än väljer att använda kommer den 

negativa belastningen av benämningen inte att försvinna så länge det finns ringaktning för 

begåvningshandikapp. Attityder om utvecklingsstörning, både hos de 

förståndshandikappade och de professionella, kan vara positiva eller negativa och de kan 

påverka effektiviteten på de insatser som görs (Pixa-Kettner, 1999).  
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Förutom den fysiska miljön är den sociala och psykiska miljön betydelsefull för hur 

handikappad en person känner sig. Det handlar om de värderingar och attityder som andra i 

omgivningen har om den handikappade och hur dessa förmedlas till honom eller henne 

(Söderman & Nordlund, 2005). Förståndshandikappade som föräldrar väcker många 

känslor och reaktioner. Om professionella inte medvetandegör de egna känslorna, 

attityderna och värderingarna kommer förhållningssättet till föräldrarna att påverkas 

(Olsson & Springer, 2006).  

 

En studie visade att de yrkesverksammas inställning styrde insatserna på olika sätt. Om den 

professionelle ansåg att förälderns förmåga inte var tillräcklig inriktades arbetet på att ta 

över föräldrarnas uppgift. Om föräldern däremot ansågs ha tillräcklig förmåga blev 

inriktningen på insatsen att stärka föräldern (Socialstyrelsen, 2007). Attityder hos hjälparna 

är avgörande om insatsen blir effektiv (Pixa-Kettner, 1999). Om attityden hos nätverket, 

hjälparna och andra viktiga personer visar en negativ attityd kommer samarbetet och 

kompetensen hos föräldrarna att påverkas negativt. Om det å andra sidan finns en attityd av 

empowerment kommer hjälpen att bli bättre mottagen och mer effektiv (Aunos & Feldman, 

2002).   

 

De grundläggande förutsättningarna för att vara en bra förälder har den som har en positiv 

och realistisk bild av sig själv och sina resurser, känner sig uppskattad för den han eller hon 

är och har en känsla av att vara en tillgång för sina barn (Sjöberg, 2002). Det finns dock 

ingen bra definition på bra föräldraskap och detta gör att föräldrar med utvecklingsstörning 

måste lita till de yrkesverksamma och kan genom detta riskera att bli diskriminerade 

(Kroese et al, 2002). Många av dem som Sjöberg (2002) intervjuat i sin studie berättar att 

de känt sig utsatta på barnavårdscentralen, barnens skolor, i kontakten med de sociala 

myndigheterna och med fosterfamiljerna om barnen är omhändertagna. De menar att de har 

känt sig iakttagna och ifrågasatta. En intervjuad kvinna i Sjöbergs studie (2002)  uppger att 

det finns föräldrar som innerst inne vet att de är i behov av hjälp, men att de inte vågar gå 

till socialtjänsten på grund av rädslan att barnet ska bli omhändertaget. Motståndet till att ta 

emot hjälp kan vara starkt eftersom det kan ses som ett erkännande av tillkortakommanden 

i föräldrarollen (Hindberg, 2003). 

 

Självförtroendet och tron på den egna förmågan kan öka om man får möjlighet att prova 

själv och får känna att det finns tilltro till denna förmåga. Tvärtom kan självförtroendet 
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minska om man möts av nedlåtenhet, medlidsamhet, överbeskyddande eller 

förmyndaraktighet (Söderman & Nordlund, 2005; Kylén, 2006). Diskriminering och 

stigmatisering kan inverka negativt på föräldrar med utvecklingsstörning och därmed också 

deras psykologiska välbefinnande och tillgång till lämplig hjälp, vilket i sin tur påverkar 

föräldraförmågan (Aunos & Feldman, 2002).  

 

 

2.5 Det sociala nätverket 

Pincus & Minahan menar enligt Payne (2004) att människor är beroende av olika system i 

sin omgivning och att det sociala arbetet måste inriktas på sådana system. Det kan finnas 

informella eller naturliga system som familj och vänskapskrets, formella system som 

myndigheter samt sociala eller samhälleliga system som till exempel skolor och sjukhus. 

Dessa stödsystem kanske inte finns tillgängliga för alla då det kanske inte finns någon 

familj, släkt eller grannar som kan ställa upp vid behov och myndigheter kan verka 

skrämmande.  

 

Positiva erfarenheter gällande föräldraskapet och det psykiska måendet kan nås genom bra 

och hjälpsamma nätverk (Kroese et al, 2002). Nätverken kan verka mildrande på effekter 

av stress och har samband med positiv moder-barn interaktion (Feldman et al, 2002). Det 

sociala stödet kan definieras som emotionella och materiella vinster som fås i relation till 

andra. Detta stöd inkluderar en känsla av accepterande, förvärvandet av information, 

materiell hjälp och hjälp med barnomsorg. Stöd av dessa slag saknas ofta hos 

förståndshandikappade föräldrar då de ofta lever socialt isolerat och har 

relationssvårigheter (Kroese et al, 2002).  

 

En undersökning av McGaw et al (2002) där fokus under gruppträffar med föräldrar med 

förståndshandikapp handlade om relationer, att känna igen känslor och att kunna hantera 

dessa, att lita på andra och användandet av förhandlingsteknik, visar att många av 

föräldrarnas upplevelse av sig själv blev mer positiv. Dessutom fick de genom träffarna ny 

bekantskaper och vänner, andra att umgås och prata med. Om färdigheterna av träningen 

eller må-bra-faktorn de fick av de nya vännerna står för förbättringen på synen på sig själva 

kan diskuteras. När föräldrarna var nöjda med sin tillvaro blev det också en förbättring i 
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förälder-barnrelationen, även om denna effekt kunde dröja då föräldrarna behövde tid på 

sig för att lära sig och använda de nya kunskaperna hemma, att generalisera kunskaperna. 

 

Kroese et al. (2002) har undersökt det psykologiska välbefinnandet hos mödrar med 

utvecklingsstörning genom att ta med i beräkningen det antal sociala kontakter som är 

relevanta för föräldrarollen, stödet från dessa, den tid som gått sedan kontakten och 

sambandet mellan socialt stöd, självaktning och självuppskattad självsäkerhet. Intervjuerna 

med mödrarna visade att det sociala stödet påverkar välbefinnandet positivt om det är 

regelbundet, har möjlighet och kapacitet att ge den hjälp som efterfrågas vilket också enligt 

Kroese et al bekräftas i tidigare litteratur. För att hjälpen ska vara effektiv måste den 

matcha behoven, men det är sällan som föräldrar tillfrågas om vad de tycker skulle vara till 

hjälp.  

 

Det informella nätverkets betydelse sades vara stort i allt från att få hjälp med att handla till 

att få transport till sjukhus vid nödlägen. Tillgänglighet uppgavs också som viktigt, det vill 

säga att någon lyssnar, finns till hands och frågar om mamman behöver hjälp (Kroese et al, 

2002). 

 

Kvaliteten på nätverken kan bero på antalet kontakter mellan specifika delar av ett nätverk 

och vilket värde det anses ha. Nätverken kan också ha andra drag än enbart positiva, det 

kan till exempel finnas konflikter rörande familj, arbete, fritid och vård (Payne, 2004). 

Detta menar också Tarleton och Ward (2007), som skriver att ett stort nätverk inte behöver 

betyda att föräldrarna anser att alla är till hjälp. I nätverket kan finnas positiva personer 

som ökar kompetens och självkänsla men det kan också finnas de som verkar hindrande 

och hämmande. 

 

Vänskapsnätverk kan bli av mycket stor betydelse om personen är socialt isolerad eller 

stigmatiserad (Payne, 2004). Att utveckla stödjande nätverk med andra och speciellt med 

andra föräldrar ansågs avgörande i McConnell och Llewellyns studie (1997), där de 

professionella såg att föräldrarna var isolerade. Orsak till isoleringen kunde vara att 

föräldrarna inte hade de erfarenheter och den kunskap som behövs för att kunna få och 

behålla ett socialt nätverk.  
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2.6 Stöd och hjälp 

Stöd och hjälp måste utformas och erbjudas så att det är möjligt för föräldern att ta emot 

den. Många gånger är stödet frivilligt under tvång då föräldrarna är rädda för ett 

omhändertagande av barnet (Olsson & Springer, 2006). Innan man bedömer vilka insatser 

föräldrarna och familjerna behöver är det viktigt att kartlägga familjeförhållandena och 

levnadssituationerna (Socialstyrelsen, 2005). Det är viktigt att känna till i vilken 

utsträckning de förståndshandikappade har förmågan att ta ansvar för barnen och utföra 

föräldrauppgifter anpassade till utvecklingen hos barnen. Föräldrarna bör också ta del i 

besluten om hur mycket stöd och hjälp de behöver och av vem (Pixa-Kettner, 1999). Att 

inte känna till vad funktionsnedsättningen innebär för personen kan medföra att man 

riskerar att blir överdrivet omhändertagande och överbeskyddande eller att orimliga krav 

ställs. För att en förståndshandikappad person ska få rätt stöd måste vi se hur de personliga 

förmågorna ser ut och vad svårigheterna består i (Söderman & Nordlund, 2005). 

 

En person med kognitivt funktionshinder behöver längre tid och anpassat stöd för att lära 

nya saker (Dammert, 2005). Vid insatser till förståndshandikappade föräldrar måste det 

även finnas långsiktighet och kontinuitet. Kontinuiteten handlar dock om att den personal 

som arbetar med föräldrarna ska ges möjlighet att finnas kvar, inte nödvändigtvis att det 

ska vara så få personer som möjligt (Gotthard, 2002). 

 

Insatser riktade till förståndshandikappade föräldrar kan vara kompetenshöjande respektive 

kompetenshämmande. Kompetensen kan höjas genom insatser som syftar till att stärka 

föräldern i sin roll, medan den kan hämmas om insatserna präglas av negativa attityder 

(Aunos & Feldman, 2002).  Det står klart att personer med utvecklingsstörning kan lära sig 

nya färdigheter, även gällande föräldraskap, både genom grupp- och individuella 

träningsprogram. Problem kan dock uppstå då dessa program inte sker i hemmet vilket 

försvårar för föräldrarna att överföra kunskaperna till sin hemmiljö (Murphy & Feldman, 

2002). Träningen bör ske i den miljö där de gjorda kunskaperna och erfarenheterna ska 

användas, dvs. vanligtvis i hemmet, samt att träningen bör inkludera repetition och tydligt 

uppsatta mål som ska vara långsiktiga (Kroese et al, 2002). 

 

I Sydney har man arbetat under tio år med att i hemmet lära föräldrar med 

utvecklingsstörning nödvändiga kunskaper och färdigheter i säkerhetstänkande, olyckor 
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och barnsjukdomar gällande barn under 4 år. En utvärdering av detta arbete visar att 

föräldrarna föredrog användandet av illustrerande hjälpmedel såsom bilder samt att man 

önskade nåbara individuella planeringar gällande säkerhetsförbättringar i hemmet. Man 

önskade också material som matchade barnens ålder och behov (Murphy & Feldman, 

2002). 

 

Tarleton och Ward (2007) gjorde i Storbritannien en studie genom intervjuer med 

förståndshandikappade föräldrar. De inriktade sig på att finna positiva hjälpmetoder för 

föräldrar med utvecklingsstörning. Den hjälp som föräldrarna ansåg vara bra var bland 

annat av praktiskt slag såsom att få hjälp med budget och räkningar, att förstå 

korrespondens, att hålla reda på möten, att kontakta barnens skolor. De hade önskemål om 

att hjälparna skulle vara förstående och inte nedlåtande. Föräldrarna var medvetna om att 

de behövde lära sig fler och nya saker när de fick barn och hjälpbehovet handlade bland 

annat om att lära sig handla och planera måltider, att handla kläder till barnen, hälsosam 

mat, att få barnen klara för skolan på morgnarna. Genom de insatser föräldrarna fick kunde 

de många gånger känna att de fick möjlighet att vara aktiva föräldrar till sina barn. 

Resultatet av studien visar att åtgärderna gav positivt resultat och att träning i olika 

färdigheter är rätt väg att gå då både omtanken om barnet och dess säkerhet kommer i 

första hand, samtidigt som föräldrarnas kärlek till barnet och barnets rätt att bo med 

familjen erkänns.  

 

Enligt McConnell och Llewellyns studie (1997) stämmer detta ganska bra överens med hur 

de professionella ser på insatserna till de förståndshandikappade föräldrarna.  I Australien 

genomförde de en undersökning med 40 yrkesverksamma inom olika områden inom socialt 

arbete. Man kom fram till att de professionella önskade att föräldrarna lärde sig mer om 

barns utveckling och hur barnens behov förändras över tid, att lära sig att stimulera barnens 

utveckling genom lek, att sätta gränser, att veta när barnen är i fara antingen genom andra 

eller deras eget beteende samt att känna till vad ungdomstidens utmaningar kan innebära. 

Föräldrarna bör också ha kunskaper om hur saker och ting fungerar i samhället, t.ex. 

kommunala transporter, att hantera pengar, budget, shopping och matlagning. De 

yrkesverksamma ansåg också att det är avgörande om föräldrarnas självaktning är hög. 
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3. Analys 

Denna litteraturöversikt visar att det finns en hel del litteratur och forskning inom området 

föräldrar med förståndshandikapp. Den forskning som gjorts är till största delen 

internationell, men de resultat denna studie kommit fram till bör kunna vara användbara 

under svenska förhållanden. Syftet var att belysa ett antal bestämda faktorer som kan 

påverka insatsers effektivitet, såsom identitet, handikappmedvetande, attityder och sociala 

nätverk. Resultatet visar att förmågan hos många av föräldrarna kan förbättras med hjälp av 

träning och utbildning. Effektiviteten i insatserna påverkas av olika system runt den 

förståndshandikappade föräldern, där även föräldern själv ingår som ett system.  

 

Systemteorin handlar om helheter, och att se människan i ett helhetsperspektiv innebär att 

det måste finnas förståelse för hur individen samspelar med miljön runtomkring. Söder 

(2005) menar att människors förehavanden inte är individuella egenskaper och att det inte 

är verkningsfullt att fokusera enbart på en persons beteende då allt existerar i ett 

sammanhang. Att då se utvecklingsstörning ur ett systemteoretiskt synsätt innebär att det 

handikappet måste ses som miljörelaterat då handikappet, så som Gustafson och Molander 

skriver (1995), ses i relation mellan personen och miljön runtomkring. De studerade 

faktorerna visar på att attityder är det centrala för insatsers effektivitet. Den medvetenhet de 

förståndshandikappade har om sig själva och de attityder som socialarbetare förmedlar 

liksom samhällssynen på de förståndshandikappade påverkar vilka insatser som kan 

erbjudas och på vilket sätt de kan utföras. Handikappet uppstår i mötet mellan 

funktionsnedsättningen och omgivningen och vad handikappet innebär beror mycket på 

dessa attityder och värderingar. Det är också viktigt att komma ihåg att begreppet god 

föräldraförmåga är socialt konstruerat och bygger på normativa värderingar. Det är också 

beroende av i vilken kultur vi befinner oss i.  

 

Som socialarbetare, som är ett system i sig liksom den organisation han eller hon arbetar 

inom, är det viktigt i mötet med den förståndshandikappade att vara medveten om de egna 

attityderna och värderingarna då dessa påverkar den fortsatta relationen och därmed i 

förlängningen insatsernas effektivitet. Socialarbetarens värderingar kan bidra eller hindra 

en bra utveckling, liksom klientens sätt att tänka kan vara både positiv och negativ för om 

insatserna ska fungera tillfredsställande (jfr 2.4 attityder och värderingar). 
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I vilken utsträckning klienten är medveten om sitt handikapp kan vara avgörande om och 

hur hjälpen tas emot och hur effektiv den kommer att bli. Om den förståndshandikappade 

inte har fått någon input vad gäller funktionsnedsättningen, att någon har pratat med honom 

eller henne om detta, kan det vara svårt att förstå vad nedsättningen egentligen innebär och 

vilka konsekvenser det kan medföra (jfr 1.3.5 Systemteori). Personen kanske förstår att det 

finns behov av praktiskt slag men inte att det innebär konsekvenser för barnet. 

Socialarbetaren och nätverket kring den förståndshandikappade kan ge input av olika slag, 

såväl positiv som negativ. I sämsta fall kan det leda till stigmatisering och i bästa fall 

empowerment. Den förståndshandikappade ger också ett utflöde och därmed också ett 

inflöde till någon annan i omgivningen och kan på så sätt påverka sin situation. När 

föräldern inte vill ta emot den erbjudna hjälpen kan det kopplas till systemtänkandets 

entropi, dvs. hur systemet använder sin energi för att fungera, och att det då kan störa 

systemet om inblandning sker av t.ex. en socialarbetare. 

 

Sociala nätverk, särskilt vänskapsnätverk, kan bli av mycket stor betydelse om personen är 

socialt isolerad eller stigmatiserad. Nätverket kan ge det inflöde som behövs för att komma 

ur isoleringen och kan vara en stor hjälp och ett stöd i exempelvis föräldrarollen. Alla 

sociala nätverk är dock inte positiva eller konstruktiva, som Payne (2004) skriver, då även 

beroenden och konflikter kan förekomma mellan olika system. Det kan vara svårt för den 

förståndshandikappade att komma in i gemenskapen som ett nätverk kan erbjuda och 

frågan är om detta är ett individuellt eller strukturellt problem som bör lösas på samhällelig 

nivå, dvs. på vilken nivå av systemen förändringar bör göras. Både den individinriktade 

forskningen och den forskning som är inriktad på samhälleliga företeelser och 

omständigheter behövs med tanke på hur de påverkar varandra (jfr 1.3.2 

Forskningsartiklarnas studier och utformning).  

 

Att tänka linjärt med orsak och verkan skulle kunna innebära att vi ser på utvecklingsstörda 

som olämpliga i föräldrarollen som en direkt följd av att de har denna störning (orsak-

verkan), medan ett cirkulärt tänkande innebär att allting påverkar, bland annat den 

emotionella utvecklingen hos dessa personer (jfr 1.3.5  Systemteori). Det går inte alltid att 

se vad som orsakar vad och dessa föräldrar kan, liksom andra personer utan 

begåvningsnedsättning, även ha andra problem i sin livssituation som kan påverka 

föräldraförmågan. Det kan till exempel gälla arbetslöshet, social isolering, ekonomi och 

stress (jfr 1.1 Bakgrund). Många faktorer spelar in och det är inte alltid möjligt att se 
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orsakerna bakom vissa situationer och händelser. Vad gäller insatser för att förhöja de 

förståndshandikappade föräldrarnas förmåga att utöva adekvat föräldraskap är det svårt att 

veta vad som orsakar vad och vad insatserna har åstadkommit (återkoppling), då även 

nätverken och omgivningen kan ha bidragit till förändringar och förbättringar.   

 

 

4. Diskussion 

Kan vi då relatera teorin om system till insatsers effektivitet hos utvecklingsstörda 

föräldrar? Både ja och nej. Samhällets syn på föräldrarna är viktig att ta med i beräkningen, 

men själva funktionsnedsättningen finns där oavsett samhällssynen. Insatserna är beroende 

av synen på gruppen då den påverkar t.ex. politiska och organisatoriska beslut, men 

insatsernas effektivitet kan inte helt och hållet läggas på samma plan. Det systemteorin kan 

bidra med är att öppna för nya infallsvinklar och handlingsalternativ. Olika vinklar kan ge 

olika resultat så det är viktigt att veta ur vilken vinkel vi väljer att se problemen. 

 

 Systemteorin kan bidra med en större förståelse för de förståndshandikappade föräldrarnas 

situation och villkor och att det många gånger måste ske förändringar på en annan nivå än 

den individuella om ändringar ska komma till stånd. Systemteorin kan i sig själv inte ge 

anvisningar om vilka insatser i socialt arbete som bör göras och på vilket sätt de bör utföras. 

Där kan istället andra teorier vara fruktbara. 

 

Studierna visar att träning och utbildning kan förbättra många föräldrars förmåga att själva 

ta hand om sina barn på ett bra sätt. Undersökningar visar också hur viktiga de informella 

och formella nätverken är för familjerna. Systemteorin kan åskådliggöra hur de sociala 

nätverken kan påverka insatserna genom att de kan vara stödjande för den 

förståndshandikappade föräldern, men nätverket kan också vara hindrande för positiva 

effekter av insatserna. Viktigt är att de informella och formella nätverken samarbetar mot 

samma mål. 

 

Detta arbete visar hur viktigt det är att som socialarbetare vara medveten om vilka attityder 

och värderingar som bärs med in i relationen med föräldrarna och hur dessa kan påverka 

både positivt och negativt på insatsernas effektivitet. Att medvetandegöra sina attityder och 

värderingar måste omfatta att ta reda på var dessa attityder och värderingar kommer ifrån. 
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Är det mina egna eller andras? Vad grundar de sig på – kunskap och erfarenhet eller är det 

grundlösa föreställningar. 

 

Generaliserbarheten av de resultat som framkommit kan anses vara hög. Varje människa är 

unik och har sina speciella behov och detta gäller i hög grad de förståndshandikappade. 

Ändå bör generalisering vara möjlig då det handlar om attityder från omgivningen och hur 

de påverkar insatsernas effektivitet. Situationen och villkoren för föräldrarna kan variera 

men det är ändå bemötandet och den kunskap och erfarenhet om de förståndshandikappade 

som hjälparen har som kan vara avgörande. Det finns sannolikt fler faktorer som påverkar, 

men de som tagits med i arbetet är de mest centrala fynden från översikten av litteraturen. 

 

Det som inte framkommit i alla forskningsartiklar är hur termen utvecklingsstörning 

definierats, vilket kan ha en avgörande inverkan på forskningsresultaten. I ett antal artiklar 

har urvalet varit tämligen litet och det har i många fall redan skett ett urval innan 

informanten tillfrågats om att deltaga, genom att exempelvis en tillfrågad socialarbetare har 

valt ut vilka som kan vara lämpliga för studien. De flesta som intervjuats och forskats på 

har också i de flesta fall varit kvinnor, männens behov och kompetens har inte studerats i 

nämnvärd omfattning. 

 

Att göra en litteraturöversikt kan ha sina fördelar om man har ringa kunskap och erfarenhet 

om utvecklingsstörning och vad det kan innebära för föräldraskapet. Nackdelen kan vara att 

den valda forskningen är den som varit mest tilltalande, vilket i största möjliga mån har 

försökts undvikas i denna översikt genom att söka artiklar förutsättningslöst utifrån de 

valda sökorden. Omfånget av litteraturen och artiklar rättfärdigas med att mättnad uppstod 

och den litteratur som inhämtats var tillräcklig för att besvara syftet. 

 

Resultatet som framkommit av denna studie är inte några nyheter, men det är viktigt med 

en påminnelse om hur man bemöter klienter, i detta fall föräldrar med förståndshandikapp. 

Det är viktigt att vara medveten om sitt förhållningssätt och varifrån de egna värderingarna 

i grunden härstammar ifrån. De förståndshandikappade föräldrarna är sårbara på grund av 

sitt handikapp och de måste få sina specifika behov tillgodosedda, vilket det kan finnas 

möjlighet för om hjälparen är medveten om vad den kognitiva nedsättningen kan medföra 

för individen, samt att hjälparen ger akt på sitt förhållningssätt. 
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5. Förslag till vidare forskning 

Den största delen av den genomgångna litteraturen handlar om förståndshandikappade 

mödrar och deras föräldraförmåga. Mycket lite av litteraturen handlar om papporna.  I en 

av artiklarna påtalas att papporna ofta kommer i skymundan i insatserna, att deras 

kompetens inte tas tillvara och att deras behov kan se annorlunda ut jämfört med 

mammornas. Detta är något som bör studeras närmare då det är viktigt att hela familjen får 

vara delaktiga i de insatser som görs. 
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