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Abstrakt 
 
Syftet med föreliggande studie var att skaffa fram ett underlag för att från habiliteringens sida 
kunna vara ett adekvat stöd till professionella, när det gäller bemötande av föräldrar, särskilt 
mammor, med intellektuella begränsningar. 
 
För detta syfte behövde vi kartlägga de professionellas inställning och attityder till föräldrar 
med intellektuella begränsningar, men också förmedla den bild som mammorna/föräldrarna 
har på det stöd de får. I en kvalitativ studie intervjuades åtta mammor med intellektuella 
begränsningar om deras syn på det stöd de får. En enkätstudie ställd till professionella gav 
kännedom om olika verksamheters arbetssätt och utbud av stöd till familjer där en eller båda 
föräldrarna har intellektuella begräsningar. I resultatdelen speglades informationen från 
mammorna mot enkätsvaren. 
 
Samverkansaspekter beaktades särskilt noga. Studien utgick från följande frågor: 
Vilka erfarenheter och vilken inställning har de professionella till föräldrar med intellektuella 
begränsningar? Hur kan mammornas egna synpunkter på den hjälp de får bidra till förståelse 
för familjernas behov? Vilket stöd finns idag, hur skulle det eventuellt behöva förstärkas och 
vilken roll kan habiliteringen ha? 
 
De båda undersökningarna gav samstämmiga resultat när det gäller att beskriva 
stödinsatsernas omfattning och mångfald. En annan aspekt som belystes från ömse håll var 
behovet av utökat tidsutrymme för kontakt. Denna samstämmighet kunde utgöra grund för 
fortsatt arbetsallians. Vi konstaterade vidare att det fanns behov av ett kunskapscenter som 
kunde bidra till lättillgänglig information för både professionella och familjer. Professionella 
uttryckte önskan om att lära mer avseende funktionshinder och dess konsekvenser särskilt i 
kombination med föräldraskap. Behov av utökad och rutinmässig samverkan framkom mellan 
de instanser som möter föräldrar med intellektuella begränsningar och deras barn. Slutligen 
konstaterades en naturlig roll för habiliteringen, framför allt avseende fyra aspekter. Det 
gällde förmedling av kunskap om funktionshinder, liksom insatser av preventiv art, 
nätverksbyggande och samordnarfunktion.  
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Förord  
Föreliggande uppsats är ett samarbete mellan socionom Lena Olson och psykolog Lydia 
Springer. Vi är båda verksamma vid Vuxenhabiliteringen i Uppsala län och driver sedan 1999 
SUF-projektet, Samverkan kring föräldrar med intellektuella begränsningar, numera en 
verksamhet i många delar med samverkan med andra instanser som central utgångspunkt.  
 
Med medel beviljade av Landstinget i Uppsala län, FoU/SBU-utskottet har arbetet kunnat gå 
vidare och genomföras som Utvecklingsprojekt 2001 och 2002. 
 
Vår hållning genomsyras av tanken om samverkan. Det karaktäriserar också det arbete vi 
utför: det dagliga arbetet på habiliteringen och i SUF, de utförda studierna, genomförda 
föreläsningar och inte minst denna uppsats. Våra olika professioner och erfarenheter har vi 
använt kompletterande, vi har delat på de uppgifter och uppdrag vi tilldelats och antagit, efter 
kompetens och tidsutrymme.  
 
Dock har huvudansvar legat på en av oss i vissa fall. Det innebär konkret att Lydia har 
ansvarat för de avsnitt i uppsatsen som behandlar anknytning och maternal sensitivity. Vidare 
har Lydia intervjuat de flesta mammorna i första studien. Frågebatteriet är kommet ur ett 
samråd oss emellan och enkätfrågorna har vi övervägt med varandra, men Lydia har skött 
lejonparten av administrationen runt enkäterna. Lena har författat avsnitten om samverkan, 
definitioner av intellektuella begränsningar, sammanställt bakgrund, metodavsnitt och 
teoriavsnitt i övrigt. Alla uppsatsens delar är omarbetade och kompletterade med nytt skrivet 
material och från personliga möten med forskare, svenska såväl som internationella. Även om 
Lena till större delen skött skrivandet har detta utgått från den dialog vi ständigt – oftast 
dagligen - fört med varandra och har passerat bådas granskning och godkännande innan vi 
gemensamt bestämt den slutgiltiga versionen. Resultat- liksom diskussionsdelen är i alla 
stycken gemensamt skapade, sida vid sida har vi suttit vid datorn, nedtecknat observationer 
och reflektioner. 
 
Vi vill ta tillfället att tacka fd verksamhetschef Barbro Collén för stöd och uppmuntran i att 
vidmakthålla vår vision om förbättrad livssituation för familjer där en eller båda föräldrarna 
har en intellektuell begränsning. Efter den omorganisation som habiliteringsverksamheten 
genomgick under 2004, har den nya ledningen med verksamhetschef Gunnel Haglund givit 
fortsatt sanktion och stöd. Implementeringsarbete i det ordinarie arbetet genomförs 
kontinuerligt i den metodutveckling i vilken habiliteringsverksamheten som lärande 
organisation, ständigt befinner sig i. 
 
Vidare vill vi tacka fil dr Karin Barron, Uppsala Universitet, för vägledning och generösa råd 
i samband med intervjustudien. 
 
Under tiden för dokumentation av vår studie har vi haft tillgång till, av Regionförbundet i 
Uppsala, FoU-IFO, anordnade uppsatsseminarier, under ledning av docent Anna-Lena 
Lindquist, Institutionen för Socialt arbete vid Stockholms Universitet. För detta är vi mycket 
tacksamma. Det har varit ovärderligt att få delta i seminarierna och att även få möjlighet att 
dela tankar med andra i samma situation.  
 
Sist men inte minst, vill vi särskilt tacka docent Anna-Lena Lindquist, för handledning och 
användbara tips, för tålamod och frikostighet i vägledning och råd med utgångspunkt från 
gedigen kompetens. Tack för uppmuntran och inspiration!  
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1. Introduktion 
Att bli förälder är en utmaning för vem som helst av oss. För människor med intellektuella 
begränsningar, framförallt om det rör sig om en utvecklingsstörning, kan föräldraskapets 
uppgifter bli övermäktiga (Hindberg, 2003). Föräldrar med intellektuella begränsningar är 
ofta i behov av skiftande typ av stöd för att kompensera sina svårigheter (McGaw, 2000). Det 
råder inget tvivel om att föräldraskap i kombination med utvecklingsstörning eller annan 
intellektuell begränsning, försätter omgivningen i ett stort dilemma. Studier visar att två 
tredjedelar av familjer där en eller båda föräldrarna har en utvecklingsstörning, behöver stöd 
för att klara sin vardag (Bager, 2003). Samhället behöver alltså som regel gå in med 
stödinsatser och komplexiteten oroar – det gäller ju att se till såväl förälderns som barnets 
välfärd. Det stöd som fordras är sammansatt och av sådan karaktär att flera samhällsinstanser 
av nödvändighet måste samverka, men verksamheterna agerar ofta separat och utan 
samordning (Booth & Booth 1995, Llewellyn 2002). 
 
Under 1999 startades på initiativ av Vuxenhabiliteringen i Uppsala läns landsting, ett 
samverkansprojekt, SUF (”Samverkan kring föräldrar med utvecklingsstörning eller andra 
intellektuella begränsningar”) med syfte att möta de speciella behov som dessa familjer har. I 
projektet ingår flera delprojekt. Ett sådant är samverkansgruppen med representanter från 
olika samhälleliga instanser för att täcka alla de funktioner som är nödvändiga i arbetet med 
att bistå föräldrar med intellektuella begränsningar och deras barn, kommunens socialtjänst, 
utredningshem, förskola/skola, mödra- och barnhälsovård och habilitering. En bakgrund till 
tillkomsten av samverkansgruppen är att professionella som arbetar med dessa familjer 
efterfrågade vägledning i svåra frågor som de ställdes inför. Utifrån ambitionerna att integrera 
erfarenhet från klinisk verksamhet med aktuell forskning från verksamhetsområdet var 
intentionen att SUF skulle bidra till en ökad förståelse för familjernas situation och därmed ett 
bättre bemötande. 
 
I vårt arbete vid Vuxenhabiliteringen och inte minst efter det att vi startade SUF-projektet 
möter vi, Lena Olson och Lydia Springer, ofta föräldrar – mest mammor – med intellektuella 
begränsningar och särskilda stödbehov, men också personal av olika kategorier i 
konsultations- och handledningssituationer. I verksamheter där man inte så ofta träffar 
personer med intellektuella begränsningar, råder ofta brist på kunskap om funktionshinder. 
Men även i de traditionella ”omsorgerna” efterfrågas kunskaper, råd och stöd, då det gäller 
föräldraskap. 
 
 
Bakgrund 
I Sverige är forskningen och litteraturen inom ämnet föräldrar med intellektuella 
begränsningar inte så omfångsrik. Däremot finns det internationella studier, vilkas resultat kan 
överföras till svenska förhållanden. På senare tid – kanske på grund av den uppmärksamhet 
ämnet rönt i media – har flera uppsatser på C-nivå skrivits av studenter, främst inom den 
samhällsvetenskapliga fakulteten. 
 
Den svenska forskare som hittills är den enda i Sverige som doktorerat i ämnet är Evy 
Kollberg. Kollberg drar i sin doktorsavhandling ”Omstridda mödrar” (1989) slutsatsen, att 
mödrarnas sociala och emotionell bakgrund har större betydelse än begåvningsnedsättningen 
för hur de kan fungera som föräldrar. Kollbergs teori har inte lämnats oemotsagd. T ex har 
skribenten Barbro Hindberg (2003), liksom socialkonsulenten i Gävleborg, Hjördis Flodström 
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(TV-framträdande 2002 och 2003) och Lisbeth Pipping (2004) skarpt ifrågasatt föräldraskap 
för personer med utvecklingsstörning. Lisbeth Pipping är själv dotter till en mamma med 
utvecklingsstörning. Gemensamt för de uttalanden de gör, är att de anser att barnens situation 
i de familjer där åtminstone en förälder har en utvecklingsstörning, sällan blir tillräckligt 
uppmärksammad. Pipping (2004) skriver att barnperspektivet åsidosätts i dessa sammanhang 
och att omgivningen tycks uppfatta det förbjudet att vidröra ämnet föräldraförmåga när det 
gäller föräldrar med utvecklingsstörning. Hindberg (2003) menar att allmänhetens och 
professionellas obenägenhet att se och benämna dessa föräldrars intellektuella nedsättningar 
bidrar till att stöd till familjerna uteblir. Bakgrunden till den ovilja som enligt Hindberg råder 
är åtminstone till viss del, ”kollektivt dåligt samvete” som tynger samhället mot bakgrund av  
de tvångssteriliseringar som tidigare gjordes och den institutionalisering personer med 
utvecklingsstörning tidigare utsattes för. Hindberg menar att följden blir att förälderns, den 
vuxnes perspektiv antas och att barnperspektivet åsidosätts.        
 
Forskaren Jens Ineland, (2004), har bemött Hindbergs åsikter. Han menar att 
”…komplicerade frågor kräver komplicerade svar” och gör en indelning i tre perspektiv: 
barnperspektiv, föräldraperspektiv och samhällsperspektiv. Dessa tre perspektiv förmodas 
vara ömsesidiga, varför alla med nödvändighet behöver uppmärksammas och beaktas. Ineland 
vill lyfta fram samhällets ansvar och uppmanar till uppmärksamhet på individuella 
förutsättningar hos de här aktuella föräldrarna.  
 
Riksförbundet För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), värnar om 
individualiteten och unika bedömningar. För att uppnå det rekommenderar man användandet 
av tre att-satser att utgå ifrån i möten med föräldrar vilka har en utvecklingsstörning. FUB 
menar att det är nödvändigt att ha perspektiv som omfattar både barn och föräldrar, att varje 
person med utvecklingsstörning ses med unik personlighet, specifika förmågor, intressen och 
utvecklingsmöjligheter. Vidare hävdas att samhällets stöd, service och omvårdnad måste 
skräddarsys i varje familjesituation och efter aktuella behov. På detta sätt minimeras enligt 
FUB, risken för generaliseringar för en heterogen grupp.  
 
Den svenska debatten väckte vår nyfikenhet om hur det förhöll sig utomlands. Vi började 
därför tidigt i vårt arbete kring föräldraskap att leta efter internationell forskning för att söka 
finna en mer balanserad hållning. Vi kom i kontakt med internationella forskare genom att 
delta i forskningskonferenser. Vi träffade professor Ragnvei Traustadottir, Islands Universitet, 
vilken tillsammans med doktorand Hanna Björg Sigurjònsdottir utfört observationsstudier av 
föräldrar med utvecklingsstörning på Island (Sigurjonsdòttir & Traustadottir, 2001). Professor 
Gwynnyth Llewellyn från University of Sidney, Australien har tillsammans med sina 
forskarkollegor bidragit med ett stort antal studier inom området (Llewellyn et al, 2002-2003). 
Resultaten av dessa är direkt användbara i praktiskt arbete. Ph D Sue McGaw (1994), 
Cornwall, England, är en eldsjäl inom området som har byggt upp en hel organisation där man 
stöder dessa familjer. Andra viktiga internationella forskare är Tymchuck (1992), Booth & 
Booth (2000) och Feldman (Feldman m fl. 1986). 
 
Gemensamt för forskarna inom området är, att de utgår från att personer med intellektuella 
begränsningar ibland blir föräldrar och att deras omgivning har att hantera den situation som 
då uppstår. För det behövs kunskap. Vi behöver kunna bedöma dessa föräldrars förmåga att 
fungera som tillräckligt bra föräldrar, vilket stöd de behöver och vad som behöver göras när 
stödet är otillräckligt. Utgångspunkten är, att föräldrar med intellektuella funktionshinder har 
rätt till samma medborgerliga respekt som andra. Samtidigt har barnen, dessa barn, samma 
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rätt till respekt och utveckling som alla andra barn. Detta är den komplexa verkligheten. Och 
detta är den utgångspunkt vi har i det arbete som presenteras här.  
 
Sedan vi startade vårt arbete 1999, har media och allmänhet fått upp ögonen för denna fråga. 
Kunskap efterfrågas mer eftertryckligt än tidigare. Under de senaste två-tre åren har i Sverige 
en del uppsatser framför allt på C-nivå, lagts fram i ämnet, t ex Ida Karlsson (2002), som 
beskrivit utvecklingsstörningens inverkan på föräldraskapet med önskan att förstå de villkor 
under vilka mödrar med utvecklingsstörning lever. Alexandra Lanthén och Caroline 
Lingmerth (2004) har gjort en sammanställning av sju socialsekreterares beskrivningar av 
familjer där en eller båda föräldrarna har en utvecklingsstörning. I uppsatsen har författarna 
utgått från barnens behov och rättigheter såsom dessa beskrivs i litteratur och lagtext. En 
uppsats som lagts fram av Charlotta Evans och Eva Torstensson, under 2005, handlar om hur 
föräldraförmågan hos föräldrar med utvecklingsstörning utreds. 
 
Fil dr, socionom Mikaela Starke har för Socialstyrelsens räkning sammanställt en 
kunskapssammanställning - ”Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn – vad finns 
det för kunskap”. Denna kunskapsöversikt (Starke, 2005) kommer att följas upp med en 
vägledning för professionella i arbetet med dessa familjer. 
 
I den pågående nationella och internationella debatten diskuteras frågan om föräldrar med 
intellektuella begränsningar verkligen har kapacitet att ge sina barn vad de behöver för att 
garantera en adekvat social, emotionell och intellektuell utveckling. Det finns historisk 
belastning som påverkar samhällsdebatten (Hindberg, 2003). Under åren 1935-75 fanns i 
Sverige en steriliseringslag som kom att innebära tvångssterilisering av 63 000 personer 
(varav 93 % kvinnor). Sterilisering med stöd av nämnda lag användes ofta som villkor vid 
utskrivning från anstalt, för epileptiker, psykiskt sjuka och lindrigt utvecklingsstörda vid 
ansökan om att ingå äktenskap. Avskaffande av steriliseringslagen skedde troligen som en 
följd av nytänkande och därmed ett nytt mer respektfullt sätt att se på och ta hänsyn till varje 
individ. Men trots förändrade lagar i samhället gällande marginaliserade grupper finns det 
fortfarande fördomar mot föräldrar med intellektuella begränsningar. Uppfattningen att inte 
alla har rätt att skaffa barn, tycks fortfarande råda. Dessa attityder förstärks när en förälder på 
grund av sina intellektuella begränsningar behöver hjälp för att kompensera brister i 
föräldraförmåga. Man menar, förmodligen beroende på bristande erfarenhet, att denna typ av 
begåvningsmässiga svårigheter i samband med föräldraskap är något man inte kan 
kompensera. Det tycks som om professionella, vilka inte har ingående kunskaper om 
funktionshinder, upplever att föräldrar med intellektuella begränsningar generellt, inte förstår 
att de har problem med föräldraskapet och därför tenderar att avvisa hjälp som är nödvändig 
för att kompensera funktionshindret. För oss framstår det som en ogenomtänkt slutsats, där 
utrymmet för individens specifika resurser inte tillräckligt uppmärksammas.  
 
Det finns frågor kring hur många föräldrar det rör sig om. Kollberg (1989) bedömde att endast 
sju procent av kvinnor med ”förståndshandikapp” skaffar barn, jämfört med 85% bland 
kvinnor i allmänhet. I en senare studie i Skaraborgs län mellan 1986 och 1995 (publicerad 
2002), har Börje Bager inventerat hur många barn som föds av mödrar med 
utvecklingsstörning. Enligt den beräkningen föds ungefär 160 barn per år i Sverige (en 
prevalens på 1,4 per tusen innevånare). Enligt samma rapport har barnafödandet minskat från 
ca 30 % under 1960- och 1970-talen till nuvarande15 % under de senaste decennierna fram 
till 1995. Siffrorna gäller kvinnor med utvecklingsstörning boende i Skaraborgs län. En mer 
omfattande kartläggning av prevalensen är gjord i Danmark där 28 kommuner ingick med 25 
% av Danmarks befolkning (Faureholm, 1994). Enligt denna studie var prevalensen mindre, 
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0,5 – 1 promille. Även i Danmark har det skett en stagnation av barnafödande bland personer 
med intellektuella funktionshinder. Dessa resultat är intressanta med tanke på att, en tills nu 
ganska spridd uppfattning har varit, att den ökade friheten med eget boende som 
nedläggningen av de stora institutionerna inneburit skulle föra med sig att personer med 
utvecklingsstörning skulle skaffa fler barn. Men så har inte blivit fallet. 
 
 
Samverkan – habiliteringens roll 
Habiliteringen i Uppsala län har samverkan som grund i sitt arbetssätt. Behoven hos 
habiliteringens målgrupp – personer med funktionshinder - är ofta så stora och komplexa att 
de svårligen möts av en instans. Då habiliteringen som organisation endast rymmer delar av 
de insatser som en person med funktionshinder är i behov av ter sig samverkan med andra 
instanser ändamålsenlig. Till exempel är kommunen ansvarig för de flesta av insatserna enligt 
Lagen om Stöd och Service, (LSS). Det rör sig om boende, daglig verksamhet, stöttning 
personligt och på fritiden för att nämna något. Försäkringskassan och Af Rehab är andra 
mycket viktiga instanser i detta sammanhang, liksom verksamheter inom landstinget såsom 
primärvård - husläkarmottagningar och psykiatriska öppenvårdsmottagningar – samt olika 
specialister till exempel inom neurologi, medicin och psykiatri. Lagar som styr 
verksamheterna, till exempel Socialtjänstlagen, liksom ovan nämnda lag, LSS, förordar 
samverkan med olika verksamheter och organisationer när så är påkallat.  
 
Medarbetarna vid habiliteringarna är vanligtvis organiserade i team. De professioner som är 
representerade vid habiliteringen i Uppsala läns landsting är kurator, psykolog och 
sjukgymnast. Därtill kommer sjuksköterska, arbetsterapeut, logoped, läkare, dietist, 
habiliteringsassistent och specialpedagog. Samarbetet i de olika teamen kräver en stark 
yrkesidentitet kombinerad med en vilja och förmåga att i vissa lägen och i viss utsträckning 
överskrida yrkesgränser. Syftet med detta arbetssätt är att underlätta för brukaren, vilken på 
grund av sitt funktionshinder, kan ha svårighet att alternera mellan flera personer.  
 
Habilitering som begrepp står för ”att göra skicklig”, vilket medför att personal stöttar när så 
är nödvändigt, men inte mer än behövligt och på ett sådant sätt att individens egna resurser 
används, framhävs och stärks. Detta innebär att personal måste arbeta flexibelt och se till 
varje enskild individ. Samverkan som funktion kan därigenom aldrig utövas rutinmässigt. 
 
Samordning är en viktig aspekt i arbetet runt personer med funktionshinder. Samhället har 
organiserat handikappvården på ett sådant sätt att det krävs en lots för att orientera sig bland 
alla verksamheter, som vänder sig med utbud till personer med funktionshinder. Ofta har en 
person med funktionshinder en mängd olika kontakter med tjänstemän och myndigheter för 
att få sin tillvaro att fungera. Den grupp av personer som har kontakt med habiliteringen har 
oftast ett kognitivt funktionshinder (primärt eller sekundärt), vilket försvårar organisering, 
strukturering, systematisering och planering av sin tillvaro. Kognitiva begränsningar innebär 
att en person har intellektuella svårigheter eller kunskapsmässiga brister. Det i kombination 
med den sammansatta tillvaro en person med funktionshinder lever i, medför att medarbetare 
vid habiliteringen ofta fungerar som samordnare av kontakter.  
 
Westrin beskriver fyra kategorier av samverkan (Danermark och Kullberg, 1999, s 35). Dessa 
är kollaboration eller samverkan, koordination eller samordning, konsultation samt integration 
eller sammansmältning. Habiliteringens uppdrag inbegriper tre av dessa, nämligen 
samverkan, samordning och konsultation. 
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Nödvändigheten av att denna mångfaldiga betydelse av samverkan och dess utövande ska 
vidmakthållas över tid för den enskilde brukaren och för framtida brukare är förmodligen 
uppenbar för alla som har erfarenhet från området. Samverkan blir inte bara en arbetsform, en 
metod (tillvägagångssätt, teknik) utan även en funktion (ändamål, uppgift). Det har att göra 
med att olika instanser står för olika insatser. De bidrar med olika delar som är nödvändiga för 
att de andra delarna ska bli verkningsfulla. Det här gäller för hela Habiliteringens målgrupp 
och inte minst för dessa föräldrar. Konkret kan det visa sig i att Vuxenhabiliteringen står för 
kognitiva hjälpmedel, Socialtjänsten står för stöd till barnet, LSS för stöd i hemmet och på 
fritiden etc. Också i fråga om samordning har Habiliteringen en framskjuten roll i SUF-
arbetet, dels genom att länka på andra instanser, men även genom att stötta familjerna i 
planering, organisering, osv. 
 
Var för sig har verksamheter uppdrag som tar vid där en annans uppdrag upphör och fungerar 
oavsett varandra. Men i gränslandet där en verksamhet inte är tillräcklig för att uppnå resultat, 
krävs samverkan och då bör insatserna koordineras så att komplementära effekter nås 
(Danermark & Kullberg, 1999). När professionella i de olika verksamheterna börjar 
samarbeta – med brukaren involverad – uppstår en kvalitet som ger mer än summan av 
delarna. Som part i en sådan samverkan upplever man sin egen del i förhållande till helheten 
på ett fördjupat sätt och det ger en känsla av ömsesidighet. Det bidrar och förutsätter ett 
”vidare tänk”, en omtanke, ett gemensamt ansvar och önskan att uppnå ett gott resultat, ett 
gemensamt mål. Tillsammans uppnår professionella i olika verksamheter, när man samverkar 
något ”ytterligare”, ännu en kvalitet, till gagn för brukaren. Blombergs modell (Danermark 
och Kullberg, 1999, s. 163) gestaltar den framgångsrike ”samverkaren”. Det är en person som 
klarar förändringar i organisationen med bibehållna sociala relationer. De har kvalitet som 
mål och för att nå dit ser de samarbete med andra som effektivt medel. De har lång 
framförhållning och människosynen präglas av mångfald. 
 
Kritiska inlägg mot samverkan fokuserar på den mertid samverkan kräver av tjänstemannen 
(vilket är helt riktigt, åtminstone initialt) och den ekonomiska förlust detta innebär. Man 
menar att brukare/patienter/klienter inte får ut så mycket av samverkan. Effekten blir en 
kostnad för samhället utan att tillföra kvalitet i motsvarande grad för brukaren.  
 
Bergmark och Lundström (2005) har kartlagt förekomsten av samverkan inom kommunernas 
Individ och familjeomsorg, där samverkan också uppfattas som ytterst central. De summerar 
sin analys med att konstatera följande:  
 

”… de flesta som diskuterar samverkan tycks ta nyttan och de positiva effekterna för 
givna, trots att det knappast finns någon forskning i Sverige som mer systematiskt 
sökt undersöka resultaten och trots att samverkansaktiviteterna är mycket 
resurskrävande.” (ibid. s. 2) 

 
Författarna har noterat att samverkan inte bara är en omfattande verksamhet, den varierar 
också med avseende på form och innehåll. Vidare framför de att samverkan i viss mån är 
nödvändig, men ställer frågan om det tidsutrymme samverkan tar i anspråk, är försvarligt 
jämfört med den allt knappare tid för direktkontakter socialarbetare idag har. Till detta läggs 
bristen på forskning om samverkanseffekter. Dock får inte det faktum att samverkansvinster 
är svårutvärderade vara en anledning till att inte söka utvärdera, menar författarna. Man anför: 
”Svårigheterna att mäta resultat med traditionella utvärderingsmått får emellertid inte stå i 
vägen för systematiska reflektioner och kritiska ifrågasättanden av innehållet och nyttan av 
samverkan” (ibid. s 11).  
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Låt oss se fram emot kommande utvärderingar då mätinstrument och mått används som kan 
beskriva de kvaliteter och effekter som samverkan kan innebära, för klient såväl som 
tjänstemän och därmed organisation. 
 

2. Syfte 
Studiens syfte är att skaffa fram ett underlag för att från habiliteringens sida kunna vara ett 
adekvat stöd till professionella inom socialtjänst, barnhälsovård och förskola när det gäller 
bemötande av föräldrar, särskilt mammor, med intellektuella begränsningar. I uppsatsen 
beaktas aspekter som rör metodutveckling av samverkan mellan de verksamheter som möter 
familjer där en eller båda föräldrarna har intellektuella begränsningar. För detta syfte behöver 
vi både kartlägga hur de professionella ser på föräldrar med intellektuella begränsningar men 
också förmedla den bild som föräldrarna/mammorna har på det stöd de får. 
 
Frågeställningar 
- Vilka erfarenheter och vilken inställning har de professionella till föräldrar med intellektuella   

begränsningar? 
- Hur kan mammornas synpunkter på den hjälp de får, bidra till förståelse för familjernas behov? 
- Vilket stöd finns idag, hur skulle det eventuellt behöva förstärkas och vilken roll kan 

habiliteringen ha?  
 

3. Metod  
Undersökningsdesign 
Studiens syfte motiverar dels en noggrann genomgång av vad forskningen inom det här 
området kan säga oss om föräldraförmåga generellt och vid intellektuella funktionshinder 
speciellt, samt hur en stödjande omgivning kan kompensera brister hos föräldrarna själva. 
Den kompensation som samhället kan behöva bistå med kan vara av praktisk art. Vi har valt 
att översiktligt beröra anknytningsprocess och emotionell utveckling, som viktig komponent 
för utvecklandet av föräldraförmåga, eftersom man bör fästa stor vikt vid anknytning som 
central utgångspunkt vid utredandet om barns välbefinnande. Vi hoppades i enkätsvaren fånga 
upp hur professionella uttrycker sig kring begrepp från sin praktik som rör mer ”mjukvaror” 
såsom samspel, anknytning. Intressant är om enkätsvaren speglar professionellas benägenhet 
att förorda att samhällets resurser används för att kompensera psykologiska, emotionella 
brister.  
 
Vår erfarenhet är, att ett intellektuellt funktionshinder också kan innebära särskilda 
svårigheter när det gäller att ta emot hjälp. Vi behöver därför veta mer om hur de 
funktionshindrade själva uppfattar och tar emot den hjälp som ges. För att hjälpen skall 
mobiliseras måste omgivningen kunna tolka de tecken som finns på föreliggande hjälpbehov 
och vara beredd att göra det arbete som krävs. Det gäller att ett antal olika aktörers 
uppfattning om situationen måste samstämma för att stödet skall kunna bli optimalt. 
 
Det vi har önskat undersöka är dels hur en grupp mammor med intellektuella begränsningar 
uppfattar det stöd de får. Vi vill ha deras egna bilder av hur kontakten med professionella har 
sett ut och hur de själva ser på sina behov. Det går inte att komma förbi dem själva som aktiva 
mottagare av hjälp, d.v.s. som agerande subjekt. Om det inte går att mötas kan ett stödjande 
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nätverk inte upprättas. Förutsättningarna för att en förälder med intellektuella begränsningar 
ska kunna ge adekvat stöd till sitt barn och stå kvar som vårdnadshavare kan därmed gå 
förlorad. Att intervjua personer med intellektuella begränsningar om deras erfarenheter och 
önskemål innebär särskilda svårigheter och förutsättningar som vi återkommer till. 
 
Vi ville även ta reda på hur professionella ser på sin kontakt med föräldrar med intellektuella 
begränsningar. Vilken erfarenhet har man, vilket stöd får man i sin egen organisation, hur ser 
man på arbetsuppgiften? Vi ville försöka täcka tre viktiga aktörer inom det offentliga 
stödsystemet: barnavårdscentralerna, socialtjänsten och förskolan. Vi bedömde, att vi skulle 
kunna genomföra den informationsinsamlingen via enkäter. 
 
Genom att sätta de professionellas perspektiv i relation till mammornas perspektiv och utifrån 
det kunskapsläge som idag finns, hoppas vi kunna identifiera de kritiska punkter där 
insatserna från habiliteringens sida kanske blir särskilt viktiga. 
 
 
Val av undersökningsmetoder 
Intervjuer med mammor 
Huvuddelen av de föräldrar med funktionshinder, som vi har kontakt med på 
Vuxenhabiliteringen är kvinnor. Vi valde därför att fokusera på dem, vilket utgör uppsatsens 
avgränsning. Vi intervjuade åtta kvinnor med intellektuella begränsningar som har fått ett 
eller flera barn. Alla mammor hade intellektuella begränsningar, vilket i detta fall var liktydigt 
med lindrig utvecklingsstörning.  
 
För att kunna genomföra denna del stod det klart för oss att det var en kvalitativ metod vi 
skulle välja. Vi utformade ett frågebatteri (bilaga 1) med semistrukturerade frågor, som vi i 
personlig kontakt skulle ha möjlighet att förtydliga. Den kvalitativa forskningsintervjun ger 
möjlighet för kvinnorna att komma till tals och kunna ge information om vars och ens 
enskilda livsvärldar och data som annars är svåråtkomliga (Kvale, 1997). 
 
Vi ville komma i kontakt med kvinnor som hade kognitiv nedsättning, intellektuella 
begräsningar, som på något sätt var i behov av stöd för att klara sin dagliga livsföring. Alla 
kvinnorna hade någon gång haft kontakt med Vuxenhabiliteringen och tillfrågades av sina 
ordinarie handläggare/behandlare om de ville vara med i studien. Sju av kvinnor hade diagnos 
lindrig utvecklingsstörning, alltså en begåvningsnivå på IQ på 70 eller därunder. Den åttonde 
kvinnan har en funktionsnivå som motsvarar de övrigas och har erhållit insatser från 
habilitering och LSS. 
 
Vi började med att fråga våra kollegor om de hade kontakt med kvinnor som stämde in på den 
målgrupp som vi ville undersöka. Vid jakande svar bad vi kollegorna att informera kvinnorna 
om vår kommande intervjustudie och fråga om vi fick ta kontakt.  
  
Kvinnorna kontaktades per telefon och brev. De kvinnor som ville vara med i studien 
informerades på nytt om studiens syfte och underrättades om att det var frivilligt att vara med 
och att allt material skulle behandlas konfidentiellt.  
 
Innan intervjuerna kunde starta krävdes ett motivationsarbete. Tillit var angeläget att bygga 
upp. Det ämne som studien avser är känsligt och farhågor om negativa följder var påtagliga 
(som till exempel fruktan att bli underkänd, att barnen skulle omhändertas). Genomförandet 

 
 

11



av intervjuerna tog längre tid än vi beräknat. Information om studien fick vi repetera för att 
det skulle vara helt klart vad den enskilda kvinnan sa sitt ”ja” till. Det förekom också 
upprepade återbud.  
 
Fem av de åtta intervjuerna genomfördes hemma hos kvinnorna, de övriga tre i 
Vuxenhabiliteringens lokaler. Intervjuerna kom att förläggas i olika lokaler, vilket härrör från 
mammornas önskemål. Intervjuerna ägde rum under perioden hösten 2001 – våren 2003. Vi 
började med att göra en gemensam intervju då också frågebatteriet testades. När detta visade 
sig hålla som mall för intervjun genomförde Lydia fyra av intervjuerna. Ytterligare två 
utfördes gemensamt och en intervju av Lena ensam.  
 
Vår utgångspunkt var att ”få igång” kvinnornas eget flöde av ord och att så långt möjligt, få 
inblick i deras livsvärld. För att styra så litet som möjligt använde vi frågebatteriet endast som 
ett slags ram. Det krävdes flera förklaringar och följdfrågor för att kvinnorna skulle förstå och 
för att vi skulle få svar på våra frågor. Att intervjuerna utfördes på olika sätt tror vi inverkade 
mindre på resultatet. Vi formulerade frågorna gemensamt, vi startade med en gemensam 
intervju, vi är samkörda efter många års samarbete och vi har båda rutin att samtala med 
personer med intellektuella begränsningar. Vår ambition var att utforska de aktuella 
kvinnornas situation. Någon enhetlighet i svaren efterfrågades inte i denna kvalitativa studie.  
 
De uppgifter vi lämnar i den här redovisningen är avidentifierade och vissa detaljer är 
borttagna för att minimera risken för igenkännande. 
 

Enkät till professionella  
Som en andra del av vår undersökning, utformade vi en enkät (se bilaga 2) riktad till personal 
inom olika verksamheter och som har kontakt med föräldrar med intellektuella begränsningar. 
På habiliteringen träffar vi dagligen personer med intellektuella begränsningar och vi lär oss 
känna igen aspekter av hur en kognitiv nedsättning kan te sig. I kontrast till oss och 
kollegorna inom vår verksamhet, träffar personal inom andra verksamhetsgrenar inte så ofta 
personer med intellektuella begränsningar. Hur identifierar och bemöter professionella dessa 
föräldrar utan den kunskap om funktionshinder som är självklar grund till det arbete som 
utförs på habiliteringen? Vi har haft intresse av att ta reda på vad professionella inom andra 
verksamheter tar fasta på i mötet med målgruppen. Vi ville ta reda på vilken beredskap – 
kompetens och arbetsmetodik - professionella har i mötet med föräldrar med intellektuella 
begränsningar. Vidare önskade vi ta reda på attityders eventuella inverkan på det bemötande 
barn och familjer i dessa familjer får. 
 
Vår utgångspunkt var, att identifiering av kognitiv nedsättning är grunden för ett adekvat 
bemötande och val av lämpligt stöd. Med svaren från mammorna i den tidigare studien som 
grund, den information vi fick om vilket stöd mammorna själva ville ha, ville vi ta reda på vad 
samhället faktiskt har att erbjuda, alltså vilket stödbatteri professionella har tillgång till i sitt 
arbete med föräldrar med intellektuella begränsningar. Frågorna omfattade därför områden så 
som hur målgruppen identifieras, vilka kunskaper professionella har om målgruppen, vilket 
förhållningssätt man väljer och hur man bemöter föräldrar med intellektuella begränsningar. 
Vi hade även frågor som rörde eventuella attityders inverkan på bedömningar, val av insatser, 
arbetssätt inklusive samverkan. 
 
Vi valde enkäten som form då vi menade att vi kunde få korrekta och beskrivande svar. Vi 
såg att det fanns ett värde i att informanterna fick tid för eftertanke och att formulera sig. 
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Möjligheten till anonymitet som detta förfarande medgav, trodde vi också var en fördel. Vi 
menar att chansen att vi skulle få ärliga svar ökade därigenom. Sist men inte minst var 
tidsaspekten för vår egen del en springande punkt.  
 
För genomförande av enkätstudien tillfrågade vi enhetschefer inom socialtjänsten, samordnare 
inom barnhälsovård samt förskolechef om de kunde vara behjälpliga vid framtagandet av 
villiga informanter inom respektive verksamhetsområde. Dessa tre områden valdes utifrån 
tanken att familjerna naturligt har kontakt med BVC och förskola och i många fall även med 
socialtjänst. Sannolikheten att personal inom dessa verksamheter träffar familjerna är således 
stor och det gäller inom respektive yrkesområde att ha en beredskap för att träffa familjer av 
skiftande karaktär. Enkäten skickades ut till 14 socialsekreterare, 12 distriktssköterskor inom 
barnhälsovården och ett okänt antal förskollärare och barnskötare. Informanterna kunde välja 
mellan att svara per e-mail eller via post. På det viset kunde de vara anonyma, vilket flertalet 
valde att vara. Av de enkätsvar som inkommit är nio stycken från socialsekreterare, fem 
stycken från distriktssköterskor och två svar från förskolan; en förskollärare samt en 
barnskötare. Vi fick inalles 16 svar.  
 
Minst antal enkätsvar har vi fått från förskolan. Förfaringssättet skiljer sig för denna grupp. Vi 
fick namn på samordnare för förskolan som i sin tur skickade ut enkäten till ett för oss okänt 
antal förskollärare/barnskötare. Vår kontakt påminde (de som fått enkäten) en gång men det 
resulterade inte i något ytterligare enkätsvar.  
 
Bortfallet har vi inte kunnat ägna någon större uppmärksamhet. Möjliga förklaringar är därför 
bara spekulationer, såsom hög arbetsbelastning hos de tillfrågade. En annan tänkbar förklaring 
skulle kunna vara att delaktighet inte var motiverad på grund av att aktuell personal möjligen 
ansåg att de inte hade mött familjer där en eller båda föräldrarna har intellektuella 
begränsningar. Av svaren kan vi dock se, att deltagarna i enkäten oftast har haft kontakt med 
SUF-projektet varför vi tror att det är en grupp relativt motiverade och till samverkan positivt 
inställda professionella som vi har nått. Vårt urval är således inte representativt utan speglar 
troligtvis synpunkter och erfarenheter hos den mest medvetna personalen i dessa frågor inom 
respektive verksamhet. 
  
 
Bearbetning och analys 
Alla intervjuer med mammorna spelades in, transkriberades och bearbetades därefter. Banden 
med intervjuerna lämnades till en rutinerad sekreterare för transkribering. Särskild vikt lades 
vid konfidentiell hantering av materialet. Banden överlämnades personligt i båda led och de 
skrivna filerna behäftades med lösenord. Vi gjorde stickprov för att se om utskrifterna var 
korrekta. I efterhand bedömer vi, att vår minnesbild av intervjuerna i kombination med det 
kompetenta utskriftsarbetet har samverkat till en hög kvalitet. 
 
Vi läste transkriberingen och sökte för våra frågeställningar relevanta data. Dessa 
kategoriserade vi sedan och sökte olikheter och likheter. Vi förhöll oss öppna för 
upplysningar vi i förstone inte varit observanta på. De olika teman som utkristalliserades 
sammanställdes i en rapport (Olson & Springer, 2004). 
 
I föreliggande uppsats redovisar vi inte på nytt detta grundmaterial utan använder oss av 
resultaten som kommentarer till den information som de professionella ger oss via 
enkätundersökningen. 
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Också enkätsvaren bearbetade vi gemensamt. Där var temana på förhand givna och vi höll oss 
strikt till hur enkäten var utformad och grupperade svaren utifrån hur enkäten var uppställd 
med rubrikerna: Målgruppen, Kunskaper, Funktionshinder, Stödinsatser, Bemötande. 
 
I analysen har vi sökt förstå vilka behov av stöd familjerna har och ställt detta mot de 
professionellas attityder och eventuella behov av kompletterande kunskaper.  
 
 
Erfarenheter från SUF och habiliteringsarbete 
Uppsatsen färgas av de erfarenheter vi förvärvat i våra respektive professioner och i vår 
yrkesutövning. Vi har lång yrkeserfarenhet, tillika lång erfarenhet av habiliteringsarbete. 
Uppsatsens syfte och frågeställningar är ett resultat av den praktik och inblick vi har inom 
området i kombination med den teori vi tagit del av. Våra olika professioner har vi använt 
komplementärt och vi menar att vi därigenom har uppnått såväl bredd som djup.  
 
Vi har vid valet av redovisning av befintlig forskning haft nytta av vår erfarenhet av 
habiliteringsarbete generellt och speciellt det arbete vi utför inom SUF. Den faktiska 
hanteringen av de problem vi velat belysa har bidragit till insikter om vad som på fältet 
upplevs väsentlig och nödvändigt att klarlägga. De problem och frågeställningar vi möter 
inom SUF-arbetet och som vi har förmånen att diskutera med samverkansparter ur andra 
verksamheter, har underlättat fokusering på de problemområden som är relevanta för vårt 
arbete och vår studie. Exempel på sådana områden är identifiering av målgruppen, bedömning 
av föräldraförmåga, utformning av stöd, samverkan med andra myndigheter och frågor som 
rör förmåga till och kvalitet av anknytning. 
 
Samverkansarbetet i SUF, liksom de kontakter vi etablerat i samband med de föreläsningar vi 
hållit över landet, har givit värdefull information, kunskap och insikt om de svårigheter man 
som professionell kan hamna i, i arbetet runt familjer där en eller båda föräldrarna har 
intellektuella begränsningar. Inte minst de olika roller man som professionell har i förhållande 
till familjerna har betydelse.  
 
 
Urval av forskningslitteratur 
Vi har tagit del av nationell och internationell kunskap och forskning runt personer med 
intellektuella begränsningar och föräldraskap. Den internationella forskningen inom området 
som rör föräldraskap hos personer med intellektuella begränsningar och näraliggande 
områden, är omfattande. Överblick av det befintliga kunskapsläget har medfört att vi haft 
lättare att göra ett lämpligt urval av den forskning vi valt att ta med och därmed göra en 
avgränsning av området i uppsatsen.  
 
Inledningsvis har vi översiktligt redogjort för forskningsläget när det gäller föräldraskap i 
relation till intellektuella begränsningar. I de tidigare nämnda C-uppsatserna och inte minst i 
Socialstyrelsens kunskapsöversikt, ges en omfattande beskrivning av forskningsläget. I 
föreliggande arbete redogör vi endast för de delar av forskningen som har betydelse för den 
här uppsatsens syfte. Vi har exempelvis belyst adaptions- och inlärningsförmåga som det ter 
sig för personer med intellektuella begränsningar. Vidare har anknytningsteori vidrörts liksom 
strukturella faktorer, såsom hur socioekonomiska förhållanden påverkar individen, 
förekomsten av sociala skyddsnätverk samt samhällets attityd- och normbildning.   
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Forskningslitteraturen är vald med syfte att öka förståelsen för metoder och teorier runt stöd 
och samverkan kring personer med intellektuella begränsningar.  
 
 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Vår studie har haft som syfte att kartlägga ett område som, åtminstone i vårt land, till stora 
delar är outforskat. Vi bedömde det viktigt att få de tillfrågades subjektiva bild. Vi valde att 
samla in data från mammorna via semistrukturerade intervjuer för att få ett så brett och 
innehållsrikt material som möjligt. I den del av studien som rörde mammorna, lades extra 
bemödanden ner på att bygga upp en tillräckligt förtroendefull relation, bland annat genom att 
vara tydliga och informativa. Vår förhoppning var att kvinnorna därmed skulle våga ge - 
utifrån dem själva – uppriktiga svar. Under samtalens gång speglades svaren för att så långt 
möjligt försäkra oss om att vi uppfattat kvinnorna rätt. 
 
I enkätstudien har utrymme givits för de tillfrågade professionella att formulera sig och 
klarlägga de svar som lämnats. Vid utskick av enkätfrågorna medföljde ett förklarande brev 
om syfte med studien och beskrivning av hur vi tänkt hantera insamlad data. 
 
Vi har fått en beskrivning av informanternas personliga upplevelse. På det viset har vi fått 
inblick i både de tillfrågade mammornas livsvärld, såväl som de professionellas tankar om de 
förhållanden de arbetar under. Genom litteraturstudier och diskussioner med forskare inom 
området kan vi anse oss ha en god översikt över ämnet. Dessutom har vi mångårig erfarenhet 
från funktionshinderområdet. Vi menar att allt sammantaget tryggar validiteten.  
 
God reliabilitet har uppnåtts genom noggrannhet och att vi i metodavsnittet grundligt 
redogjort för hur vi gått tillväga. Det faktum att vi varit två som har genomfört studierna; som 
lyssnat, uppfattat, analyserat och bearbetat ökar tillförlitligheten. Vi har kontrollerat 
tillförlitligheten genom att arbeta på olika sätt:  
 

• Vi är två (som observerat och noterat, litteratursökt, analyserat, bearbetat…). Vi har 
utgått från olika teoretiska utgångspunkter (sociologiska synvinklar, psykologiska, 
historiska…) för att belysa vilka viktiga kvaliteter som behöver uppmärksammas i 
bedömning av föräldraförmåga och stödinsatser. 

 
• Vi har samlat in data på olika sätt:  

o Vår empiri/våra studier 
o Vår erfarenhet 
o Forskning – och då medtagit nationell och internationell forskning och 

dokumentation inom området och näraliggande. 
 
Vårt urval av informanter är inte sådant att det tillåter generella slutsatser. Vi kan dock notera 
att vi i flera avseenden kommit till samma resultat som internationella forskare (Starke, 2005). 
Svaren från deltagarna i våra studier är var och en och tillsammans värdefull information, som 
har fördjupat vår förståelse av hur personer med intellektuella begränsningar upplever sin 
situation som föräldrar. Det betyder att studien har tillfört kunskaper om viktiga aspekter 
avseende denna grupp av personer och då speciellt i förhållande till föräldraskap. 
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Etiska aspekter 
Vi har varit väl medvetna om familjernas utsatta situation. I vårt kliniska arbete har vi 
tillägnat oss viss vana att bemöta personer med funktionshinder, men också de problem som 
kan uppstå just på grund av den utsatthet och resurssvaghet dessa personer generellt sett har. 
Vi har därför lagt oss vinn om varsamhet i bemötandet. Via känd stödperson har 
intervjupersonerna informerats om så kallat ”informerat samtycke”, då frivilligheten betonats, 
möjligheten att dra sig ur när som helst under studiens gång samt löfte om konfidentiell 
hantering av data. 
 
Frågor som om personer med intellektuella begränsningar i tillräcklig grad kan avgöra 
konsekvenserna av ett deltagande, om studier över huvud taget ska utföras gentemot denna 
grupp, har ställts mot den nytta i det kliniska arbetet och som är tänkt att komma 
intervjupersonerna till del. Vi menar att metodutveckling är nödvändig och för det krävs 
systematisk insamling av information från målgruppen själv. Genom respektfull hantering och 
tillvägagångssätt vill vi tro att dessa familjer inte pekats ut så att det skulle bli 
stigmatiserande. 
 
I själva utfrågningssituationen har vi haft god nytta av våra sedan tidigare förvärvade kliniska 
erfarenheter. Frågebatteriet har använts som grund och avstamp. Förtydliganden och spontana 
tilläggsfrågor har använts för att underlätta för intervjupersonerna att förstå. 
 
Informanterna i enkätstudien har likaledes bemötts respektfullt och svaren har lämnats 
anonymt när man så önskat och har i samtliga fall hanterats konfidentiellt. I 
resultatredovisningen har vi gjort ansträngningar för att inte uppgiftslämnaren ska kännas igen 
av någon. 
 
  
Uppdelning – huvudansvar för vissa delar  
Vårt arbete genomsyras av tanken om samverkan. Det karaktäriserar också det arbete vi 
utfört: SUF-arbetet, studierna, utförda föreläsningar och inte minst den föreliggande 
uppsatsen. Våra olika professioner och erfarenheter har vi använt kompletterande, vi har delat 
på de uppgifter och uppdrag vi tilldelats och antagit efter kompetens och tidsutrymme. Dock 
har huvudansvar legat på en av oss i vissa fall, vilket mer ingående redovisas i förordet till 
uppsatsen. Alla avsnitt har gemensamt diskuterats och framställts utifrån resultatet av 
gemensamma reflektioner.  
 
 

4. Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 
För att underlätta förståelsen för problemområdet har vi valt att närma oss ämnet från två 
utgångslägen. Det ena är utifrån föräldrarnas situation och förutsättningar. I det första 
avsnittet har vi beskrivit målgruppen i stort och de föräldrar vi möter i SUF-arbetet. Vi har 
velat beskriva situationer för familjer där en eller båda föräldrarna har en intellektuell 
begränsning, varför vi även beskrivit konsekvenser för barnen. Vidare utvecklar vi detta då vi 
belyser hur det är att leva med funktionshinder i samhället, det socialpolitiska perspektivet 
som inverkar både på föräldrar och professionella. 
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I den andra delen belyser vi teorier, från vilka professionen kan utgå, i bemötande och 
bedömning av föräldraförmåga hos personer med intellektuella begränsningar.  
Professionellas inställning och tolkningar av de erfarenheter man har av föräldrar med 
intellektuella begränsningar påverkas till exempel av anknytningsteori och kvalitetsaspekter 
på omvårdnad. 
 
 
Perspektiv på problemområdet 
Intellektuella begränsningar – definitioner och kännetecken 
Begreppet ”personer med intellektuella begränsningar” innefattar gruppen personer med 
utvecklingsstörning och svagbegåvning, dvs IQ (intelligenskvot) 85 och lägre. Med det vidare 
begreppet ”intellektuella begränsningar” avses även andra funktionshindergrupper med 
kognitiv nedsättning som utmärkande drag, där de neuropsykiatriska funktionshindren, såsom 
ADHD och Asperger Syndrom ingår. Internationellt används olika begrepp för 
utvecklingsstörning. Exempelvis används begrepp som ”learning 
disabilities/difficulties/problems” och ”intellectual disabilities/limitation” (Mildon et al, 
2003). I de fall utländska forskare/praktiker refererats i denna uppsats har det begrepp 
översatts, som forskaren begagnat.  
 
Intellektuella begränsningar innebär en nedsättning i personens funktionsnivå. Det kan gälla 
svårigheter inom områden såsom organisering, planering, problemlösning, etc. Ett exempel är 
svårighet att förstå medicinska råd. För föräldrar med intellektuella begränsningar kan det 
vara svårt att ta till sig information - såväl i muntlig som i skriftlig form - för att bli kapabel 
att ge lämplig vård i samband med barnets sjukdom. Det kan vara svårt att läsa och förstå 
bruksanvisningar, att tyda doseringstabeller och hur ofta medicinen ska ges. Att ha 
intellektuella begränsningar innebär även att man kan ha svårt med tidsbegrepp vilket i sin tur 
kan få konsekvenser för grundläggande vardagliga rutiner såsom att äta vid regelbundna 
måltider, välja lämplig klädsel, avgöra när det är dags att lägga sig, passa avtalade tider för 
möten, etc. 
 
Svårigheter med siffror och matematiska begrepp innebär konsekvenser bland annat för 
ekonomin. Sviktande förmåga att hålla en budget kan innebära negativa konsekvenser för den 
materiella omsorgen om barnet. Personer med intellektuella begränsningar kan ha begränsade 
sociala färdigheter. De kan ha svårt att avläsa sociala koder vilket gör att det lätt kan bli 
missuppfattningar. De kan bete sig ”klumpigt” i sociala situationer. Följden blir att de hamnar 
utanför sociala sammanhang där de annars skulle ha möjligheter till kunskapsutbyte. Rent 
generellt kan en person med intellektuella begränsningar fungera bra i tillrättalagda 
livssituationer. När ytterligare krav tillkommer, till exempel i samband med föräldraskap, kan 
behov av kompensatoriskt stöd uppstå.  
 
Tid är en viktig komponent i det dagliga livet och fastän en person kanske har faktisk 
kapacitet, möjlighet eller kunskap att lösa en situation eller ett problem, kan detta misslyckas 
till exempel på grund av begränsad tid. Ett annat område där personer med intellektuella 
begränsningar har svårigheter är arbetsminne. Det innebär att de har svårt att hålla flera 
detaljer i minnet på samma gång, vilket i sin tur gör mentala operationer som problemlösning 
extra svåra. Ytterligare en aspekt är frågan om personen har perceptuella svårigheter som kan 
negativt inverka på det sociala samspelet. Specifika visuo-spatiala svårigheter innebär att 
personen kan ha svårt att orientera sig rumsligt, hitta platser, inte ha nytta av en karta och 
går därför lätt vilse. Lika viktigt vid prövningen av en persons begränsningar är att identifiera 
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personens styrkor. Det innebär inte enbart att personens självkänsla stärks. Det ger även en 
viktig upplysning om vilka förmågor som kan förstärkas när kompensatoriska strategier är 
nödvändiga. 
 

Utvecklingsstörning 
Riksförbundet FUB använder begreppet ”utvecklingsstörning”, vilket även används i lagtext 
som LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Utvecklingsstörning  
grundläggs under utvecklingsåldern, d.v.s. före 16-18 års ålder. Oavsett grad av 
utvecklingsstörning är alltid ett stödbehov förknippat med funktionshindret. ”Vad man klarar 
av har att göra med vilket stöd och vilken träning man får. Även som utvecklingsstörd har 
man potential att förstå och lära sig nya saker, men det tar längre tid” (www.fub.se, mars, 
2005). 
 
Ibland kan personen med utvecklingsstörning ha ytterligare funktionshinder. Exempel på detta 
är rörelsehinder eller autism. Viktigt är att förstå att även om en person tar längre tid på sig att 
förstå och utföra saker, har svårt att uttrycka sig eller till och med tala, så har personen samma 
uppsättning känslor som alla andra. Det blir viktigt att kompensera dessa människors brister 
med olika former av hjälpmedel, för att röra sig, kommunicera och delta i sociala 
sammanhang. FUB poängterar vikten av att se varje individ som unik, med sin särskilda 
personlighet, styrkor och svagheter. Oavsett funktionshinder har alla rätt till delaktighet i 
samhället och möjlighet att påverka. 
 
Det finns flera orsaker till utvecklingsstörning. Det kan vara en kromosomförändring, en 
fosterskada eller annan skada i samband med födseln. Olyckor och sjukdomar under 
uppväxtåren kan ge skador som orsakar utvecklingsstörning. Ibland går det inte att hitta någon 
bestämd orsak till funktionshindren. Enligt FUB är det ungefär 38 000 barn, ungdomar och 
vuxna i Sverige som har en utvecklingsstörning. 
 
Motsvarande organisation i USA, American Association on Mental Retardation’s (AAMR) 
web site (www.aamr.org), definierar mental retardation som: 
 

“Mental retardation is not something you have, like blue eyes, not a bad heart. Nor is 
it something you are, like short or thin.” (ibid. 2004) 

 
I AAMR´s beskrivning, är inte intelligens en oföränderlig, bestämd förmåga. Hur långt 
sträcker sig abstraktionsförmågan till exempel för en person med intellektuella 
begränsningar? Vilka erfarenheter har personen ifråga och på vilket sätt och i vilken 
utsträckning kan hon/han använda sig av dem? Med utgångspunkt att varje person med 
utvecklingsstörning är unik, är det missvisande att göra generella antaganden för en grupp 
utifrån vissa, speciella individer. Det är viktigt att titta på alla funktionsområden.  
 
På denna webbsida fortsätter man att förklara:  
 

“Mental retardation is a disability characterized by significant limitations both in 
intellectual functioning and in adaptive behaviour as expressed in conceptual, social, 
and practical adaptive skills.” (ibid. 2004) 

 
AAMR´s nuvarande definition har utvidgats från ett kriterium, där man utgår från att 
begränsningar grundläggs före 18 års ålder och att personen ska ha en IQ under 70. I AAMR:s 
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diagnoskriterier för utvecklingsstörning inkluderas begränsningar avseende 
anpassningsförmåga (adaptiv förmåga), som ett viktigt kännetecken för att utröna var varje 
person har sina intellektuella styrkor. 
 

Neuropsykiatriska funktionshinder 
Med neuropsykiatriska funktionshinder menar man svårigheter som har sin grund i hur 
hjärnan arbetar och fungerar. De visar sig under barndomen och påverkar individens vardag i 
betydande grad. Inlärningsproblem och svårigheter i det sociala samspelet dominerar 
symptombilden, men det råder stora variationer när det gäller graden av störning och hur den 
kommer till uttryck. Den sammanfattande beteckningen, neuropsykiatriska funktionshinder, 
används idag för diagnoser och tillstånd som ADHD, DAMP, Tourettes syndrom, autism och 
Asperger syndrom, språkstörning, dyslexi och tvångssyndrom. Funktionshindren är 
närbesläktade och överlappar ofta varandra. Ofta har man svårigheter - i högre eller lägre 
utsträckning - med att reglera uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå och att 
samspela med andra människor. Problem med inlärning och minne, att uttrycka sig i tal och 
skrift och att kontrollera motoriken är också vanligt. När svårigheterna är så stora att de 
kraftigt påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället blir de till ett 
funktionshinder. 
 
Vissa funktioner är också viktigare än andra för hur livet kommer att bli. För vissa personer 
märks svårigheterna tydligt redan tidigt i livet, andra har lindrigare svårigheter som bara 
kommer till uttryck i vissa situationer. Uppföljningsstudier bland vuxna med 
neuropsykiatriska funktionshinder visar att många problem är kvarstående och de kan i vuxen 
ålder leda till anpassningsproblem och stresskänslighet. I vissa fall leder detta till 
sjukskrivning eller förtidspensionering, enligt uppgifter lämnade av intresseorganisationerna 
Riksförbundet Attention och Riksförbundet Autism på deras hemsidor, (www.attention.se och 
www.autism.se, mars 2005). 
 

Målgruppen inom SUF  
I samverkansarbetet runt föräldraskap i Uppsala, SUF, har valts det vidare begreppet 
”intellektuella begränsningar” för målgruppen, då familjernas situation i stora delar 
samstämmer i så måtto, att de har behov av stöd. I många fall är även samma pedagogik 
verkningsfull. Av den grupp föräldrar vi möter, är det större antalet föräldrar med 
utvecklingsstörning. De personer med utvecklingsstörning som får barn, har oftast en lindrig 
utvecklingsstörning (Kollberg 1989, Starke, 2005). Det är gruppen föräldrar med 
intellektuella begränsningar som vi uppfattar oroar de professionella mest. 
 
Alla som kommer i kontakt med SUF har inte en diagnos, men personerna har stora 
svårigheter att klara av det dagliga livet, som att ta hand om sig själv, att behålla ett arbete, 
eller etablera och upprätthålla relationer. De här personerna har så stora svårigheter att om de 
skulle vara med om en bedömning, skulle de helt klart få en diagnos. 
 
Det finns också personer som har haft svårt att klara av skolan, men de har inte gått i 
särskolan. Däremot har de kanske gått i hjälpklass eller liten grupp och kanske slutat skolan i 
förtid. Dessa personer har alltid haft svårt med läsning och skrivning. Denna grupp är de vi 
kallar svagbegåvade. 
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En ytterligare anledning är att professionella och nätverket har ett gemensamt behov av att 
skaffa sig kunskaper om konsekvenser av kognitiv nedsättning. Kognitiv begränsning syns 
inte utanpå. Det gör det speciellt svårt för personerna själva och nätverket inte minst i 
bemötande, i kravsättande, i förhållningssätt. Skillnad i fungerande och problemlösning 
mellan svagbegåvning och utvecklingsstörning å ena sidan och neuropsykiatriska 
funktionshinder å andra får inte negligeras. Det är viktigt att inte dra för snabba slutsatser 
mellan dessa grupper. De olika grupperingarna har, som grupper och individer, olika behov. 
Men det gemensamma är att de har ett stödbehov och de behöver mötas på särskilt sätt och 
med särskild pedagogik. 
  

Ett socialpolitiskt perspektiv 
Det är ingen tvekan om att det finns olika åsikter om lämpligheten att vara förälder när man 
har intellektuella begränsningar. Och för gruppen personer med utvecklingsstörning är detta 
särskilt påtagligt. I Socialstyrelsens kunskapsöversikt, “Föräldrar med utvecklingsstörning – 
vad finns det för kunskap?“ (Starke, 2005), skriver författaren: 

 
”Personer med utvecklingsstörning är på många sätt en utsatt grupp i samhället. Att 
vara utvecklingsstörd och bli förälder kan beskrivas som ett föräldraskap i 
uppförsbacke.” (ibid. s. 30) 
 

Vårt samhälle och Sveriges lagar är uppbyggda utifrån humanistisk ideologi och följer 
internationell rätt där människors lika värde understryks, liksom värnandet om barns skydd 
och utveckling. Barnkonventionen slår fast barns rättigheter. Detta dokument antogs av FN:s 
generalförsamling 1989. Det var första gången barns och ungdomars rättigheter samlades i ett 
folkrättsligt bindande dokument. Konventionen har antagits av nästan alla världens länder där 
Sverige var ett av de första. Ratificeringen innebär ett förpliktigande för länderna att garantera 
de inskrivna rättigheterna för alla barn och ungdomar i vårt eget land. Därtill kan läggas att 
riksdagen har antagit en strategi för att säkerställa att barnkonventionens bokstav och anda 
präglar allt beslutsfattande som rör barn. Det innebär att all kommunal och 
landstingskommunal planering och verkställighet gällande barn ska utgå från barns bästa. I 
Utrikesdepartementets informationsskrift 2000 förklaras att: 
 

 ”Själva idén om barns rättigheter betonar just att barn har rätt att få sina 
grundläggande behov tillgodosedda, att få skydd mot utnyttjande och diskriminering 
att få uttrycka sin mening och bli respekterade. Samhället har en skyldighet att svara 
på dessa krav… De inkluderar således alla typer av mänskliga rättigheter: såväl de 
ekonomiska, sociala och kulturella som de politiska och medborgerliga.” (ibid. s. 8) 

 
FN:s standardregler tar fasta på de rättigheter personer med funktionshinder har, enligt 
konsensusbeslut mellan medlemsländerna som ligger till grund för standardreglerna.  
 

”Nuvarande handikappolitik är resultatet av en utveckling under de senaste 200 åren. 
På många sätt återspeglar utvecklingen de allmänna levnadsvillkoren och den sociala 
och ekonomiska politiken under olika epoker. 
På handikappområdet finns det emellertid många faktorer som har påverkat 
levnadsförhållandena för människor med funktionsnedsättning. Okunnighet, 
likgiltighet, vidskepelse och rädsla är sociala faktorer som under historiens gång har 
isolerat människor med funktionsnedsättningar och fördröjt deras 
utvecklingsmöjligheter.” (FN:s standardregler, p.3, enligt www.ho.se, mars 2005) 
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Målet med FN:s standardregler är att avskaffa all diskriminering mot människor med 
funktionsnedsättningar. Staterna förbinder sig moraliskt och politiskt att anpassa livsvillkoren 
för människor med funktionsnedsättning att kunna fungera i samhället som andra. I och med 
antagandet av Standardreglerna har staterna anslutit sig till ståndpunkten att personer med 
funktionsnedsättning har samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare. 
Standardreglerna ska verka för ökad jämlikhet och delaktighet för människor med 
funktionsnedsättning. Genom ett sådant tänkande ges förutsättningar för att dessa människor 
ska ses som likvärdiga andra i samhället. Delaktighet gäller alla områden och förutsätter såväl 
fysisk tillgänglighet som gott bemötande och möjlighet att delta och förstå i fråga om 
aktiviteter, service, och information.  
 
Vidare sägs i fördraget att ”…staterna bör främja möjligheten för människor med 
funktionshinder att leva familjeliv.” (Regel 9). De bör främja deras rätt till personlig integritet 
och se till att lagar inte diskriminerar människor med funktionsnedsättning när det gäller 
sexuella relationer, äktenskap och föräldraskap”. I dokumentet understryks vikten av att 
människor med funktionshinder inte på något sätt hindras från att ha sexuella upplevelser och 
relationer samt bilda familj. Tvärtom understryks vikten av att vidta underlättande satsningar 
till exempel genom att erbjuda rådgivning. Konventionen vill förhindra att personer med 
funktionshinder diskrimineras och anför: 
 

”Staterna bör uppmuntra åtgärder mot negativa attityder som fortfarande finns mot 
att människor med funktionsnedsättning och då särskilt flickor och kvinnor gifter 
sig, har ett sexualliv eller blir föräldrar. Media bör uppmuntras till att bekämpa 
sådana negativa attityder.” (ibid., Regel 9, p 3)  

 
I den svenska lagstiftningen regleras förutom i ”handikapplagen”, LSS, också i 
Socialtjänstlagen kommunens ansvar för att kommunmedborgare med stödbehov ska erbjudas 
stöd på ett respektfullt sätt så att delaktighet och självutveckling befrämjas.  
 
Honnörsorden i lagarna anger vårt samhälles värdegrund. I LSS-lagen står att ansvarig 
verksamhet ska 
 

 ”… främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de 
personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som 
andra.” (SFS 1993: 387, SFS 2004:826) 

 
Lagen avser personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, med 
stora och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, eller 
med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, om de är stora och orsakar behov 
av stöd eller service. 
 
Avsikten i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är enligt 1 kap 1 §:  
 

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas 

- ekonomiska och sociala trygghet, 
- jämlikhet i levnadsvillkor, 
- aktiva deltagande i samhällslivet.” 
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Båda författningarna tar fasta på vikten av att stärka den enskildes egna resurser och 
delaktighet i samhället. I utformandet av insatser framhålls särskilt möjligheten till inflytande. 
Inflytande och påverkan rör också barn i socialnämndens arbete, med hänsyn tagen till barnets 
ålder och mognad. Insatserna enligt Socialtjänsten skall vara utformade så att de utgör ”hjälp 
till självhjälp”. Man uttrycker att hjälpen ska ges så att den enskildes ansvar inte fråntas 
denne. Respekten för den enskildes integritet och möjlighet till påverkan poängteras särskilt, 
liksom att hjälp verkligen ska erbjudas när det tarvas. I lagen framhålls vikten av kvalitativt 
goda insatser, adekvat kompetens hos personal och kontinuerlig utveckling och utvärdering. 
Även samverkan mellan instanser nämns som ett relevant arbetssätt. Samverkan med berörda 
aktörer åläggs ansvarig verksamhet också i LSS-lagen.  
 
I den av WHO framtagna och utvecklade ICF (2001), Internationell klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (på svenska 2003), betonas särskilt aspekter av 
delaktighet för att beskriva välbefinnande. I inledningen beskrivs sätt att förklara 
funktionshinder enligt en medicinsk respektive social modell. I den förra modellen ses 
funktionshindret som ett problem hos personen och de insatser som erbjuds är följaktligen 
riktad mot individen. Avsikten är att personen ska botas, alternativt anpassas till att passa in i 
det aktuella sammanhanget. Den sociala modellen ser funktionshinder som en socialt 
uppkommen svårighet som rör individers fullständiga inkludering i samhället. 
 

”Funktionshinder är inte ett attribut som åsätts en person utan snarare en komplex 
samling omständigheter, av vilka många är en följd av miljön. För att hantera 
problemet krävs sociala åtgärder, och det är samhällets kollektiva ansvar i stort att 
vidta nödvändiga förändringar i omgivningen för fullständig delaktighet av personer 
med funktionshinder inom alla områden i det sociala livet. Frågan gäller därför 
attityder och ideologi och den kräver social förändring. På politisk nivå blir det en 
fråga om mänskliga rättigheter. Funktionshinder blir kort sagt en politisk fråga.” 
(ibid. s. 23) 

 
Tidigare omnämnda skribenten Hindberg betonar önskan att vara som andra – ”normal” - som 
en drivande faktor för personer med intellektuella begränsningar i valet att bli förälder. 
Ineland (2004) bemöter detta med motargumentet att vara normal i sådant motto är en 
drivkraft för alla, varför skulle det inte gälla personer med utvecklingsstörning? Varför ska 
personer med intellektuella begränsningar avvisas av den orsaken? Som om de skulle bli än 
mer avvikande för att de önskar det de flesta längtar efter, nämligen att reproducera sig, bli 
förälder, uppleva familjelycka.   
 
Normalitet som en aspekt att förhålla sig till beskriver Marie Gustafsson Holmström (2002) i 
sin avhandling om föräldrar med funktionshinder (funktionshinder i detta sammanhang är 
liktydigt med rörelsehinder, författarnas anmärkning). Det vanliga, det som oftast 
förekommer, blir gärna normsättande i samhället. Den person som har ett funktionshinder 
avviker således. Traditioner och omgivningens attityder försvårar för familjer där en förälder 
har ett funktionshinder att finna den egna familjens traditioner och livsstil, ”skapa sin egen 
normalitet”. Då blir: ”Normaliteten något att förhålla sig till – även om den inte behöver 
uppfattas som ett mål i sig att kämpa för” (s. 128).  Att uppfattas ”normal”, dvs. inte 
avvikande och därför inte klandervärd är viktigt för dessa familjer, utifrån rädslan att inte få 
behålla barnet.  
 
De isländska forskarna Traustadottir och Sigurjonsdottir (2004) har i en studie beskrivit 
föräldraskap för tio mödrar med utvecklingsstörning. Ålderspannet ligger mellan 83 och 25 
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år, varför man kunnat inhämta information om samhällets inställning till företeelsen kvinnor 
med utvecklingsstörning som mammor under en tidsperiod av 50 år. Slående är att trots en 
mer nyanserad hållning i (det isländska) samhället till det faktum att kvinnor med 
utvecklingsstörning skaffar barn och följdenligt ett mer utbyggt stödsystem, har det informella 
nätverket – ”det utvidgade familjenätverket” - fortfarande avgörande betydelse. Forskarna har 
dock kunnat observera att de stödjande personerna i nätverket fått en annan roll och funktion. 
Från att under tidigt femtiotal till största del bistått med praktisk och emotionell hjälp, har 
idag dessa stödpersoner en mer företrädande roll. De blir ett slags mellanhand med vilken 
socialarbetaren kan samtala och rådgöra. Gentemot den utvecklingsstörde mamman blir denna 
person (som oftast är en kvinna, inte sällan mammans egen mamma) uttolkare. Stödpersonen 
har inget eget funktionshinder och uppfattas därigenom ”normal”. För att denna stödperson 
ska lyckas fullt ut och bli respekterad av socialarbetaren ställs en mängd ytterligare krav, ofta 
outtalade. Dessa krav ses som incitament för att stödpersonen förstått situationen korrekt och 
inser den utvecklingsstörde mammans svårigheter. Enligt forskarna är dessa krav inte sällan 
av moralisk natur. Som exempel visar forskarna på att i de fall stödpersonen varit mor till 
mamman med utvecklingsstörning och mamman varit ensamstående och sammanlevt med sin 
mor (stödpersonen) samt accepterats med sitt funktionshinder, så har stödpersonens omdöme 
ifrågasatts och dennes inflytande och påverkansmöjlighet har därmed varit lägre.   
 
Generellt sett lever personer med utvecklingsstörning under begränsa(n)de villkor. De flesta 
(80-90%) lever under knappa socio-ekonomiska förhållanden (Keltner, 1999). Många har inte 
trygghet i en fast anställning. I den mån man har en anställning, är det vanligen med 
lönebidrag. Ofta uppbär man aktivitets- eller sjukersättning, vilket inte ger samma 
löneutveckling som på öppna arbetsmarknaden. Nätverket, som också forskare påvisat är 
viktigt, är ofta begränsat. Stabila vuxenkontakter är ofta få. Det är inte ovanligt att man 
överbelastar och bränner ut det sociala nätverket (Tymchuk, 1992, Booth & Booth, 1994, 
McGaw, 2000). 
 
Personer med utvecklingsstörning är ibland uppvuxna i familjer där det förekommer 
alkoholism och andra missbruk eller psykiska problem såsom depression. De finns en tendens 
att de sedan väljer partner med liknande problem (Lagerberg & Sundelin, 2000). Tidigare 
negativa erfarenheter i kombination med rädslan för att barnen ska omhändertas leder till 
misstänksamhet hos föräldrarna, vilket kan leda till apatiska eller aggressiva reaktioner 
särskilt mot professionella. Forskning visar vidare att det finns större förekomst av 
obehandlade medicinska problem hos denna grupp föräldrar. Det finns en tydlig tendens att 
inte söka vård för åkommor, vilket innebär sämre förutsättningar att klara av vardagen 
(Tymchuk, 1994, Llewellyn, McConnell & Mayes, 2003).       
 
Externa, utifrån kommande krav påverkar familjens struktur och fungerandet för de individer 
som ingår i familjen. När människors behov av mat, kläder och skydd och andra 
livsnödvändiga funktioner är tillgodosedda, ges människan större chans till utveckling om det 
dessutom finns tillgång till sådant som god hälso- och sjukvård, ett stödjande socialt nätverk, 
utbildningsmöjligheter och arbetstillfällen, samt meningsfulla fritidsaktiviteter. Generellt sett 
kan sägas att en vårdgivares kapacitet att fostra ett barn, blir försvagad av om familjen lever 
under små socio-ekonomiska förhållanden. För en redan sårbar familj - som när en eller båda 
föräldrarna har intellektuella begränsningar - kan komplicerande omständigheter bidra till att 
spela en negativ roll för förmågan i funktionen som förälder.  
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Krav på föräldrarna 
Arbetet med SUF har lett till insikten att komplexiteten i föräldraskapet kan leda till skilda 
och ibland motsägelsefulla ståndpunkter precis som vi berört i tidigare avsnitt. När Mukti Jain 
Campion (1990) skrev sin första bok om graviditet och funktionshinder/handikapp kom hon i 
kontakt med många föräldrar med funktionshinder vars föräldraförmåga hade ifrågasatts. Hon 
blev intresserad av att närmare granska hur föräldraförmåga värderas och summerade sina 
rön:  

“…aspects of parenthood have variously been researched and explored by 
sociologists, doctors and psychologists who have proposed certain models of what 
good parenting should contain. None seemed to have directly tackled the question 
of who is fit to be a parent.” (Campion 1995, s. vii) 

 
Killén beskriver i sin bok, ”Svikna barn”, (1999), svårigheter som föräldrar med 
utvecklingsstörning kan ha. Framför allt kännetecknas ”förståndshandikappade föräldrars” 
sätt att tänka som konkret och osmidigt. Det leder till svårighet att se konsekvenser av ett 
handlande och bristande simultanförmåga. Barnet kan bli berövad vård på grund av förälderns 
bristande kunskaper samt oförmåga att se och förstå vad som ska göras. ”Barn kan utsättas för 
hälsorisker utan att föräldrarna på något sätt önskar det eller upplever att de sviker sina barn” 
(ibid. s.151).  
 
Trots de svårigheter som intellektuella begränsningar innebär i föräldraskapet, visar erfarenhet 
och forskning att föräldrar med utvecklingsstörning kan förvärva mer kompetens för att bli 
bättre föräldrar, om någon form av interventioner erbjuds såsom stöd- eller pedagogiska 
insatser (Lloyd, 1999). Beroende på stora individuella variationer bland föräldrar med 
utvecklingsstörning varierar också behovet av stödinsatser kraftigt. Generellt sett har en 
tredjedel i gruppen föräldrar med utvecklingsstörning kapacitet att ge sina barn 
tillfredställande omsorg utan professionellt stöd, en tredjedel klarar detta med stöd från 
informellt och/eller formellt nätverk och en tredjedel är oförmögna att ta hand om sina barn, 
oavsett stöd (Sue McGaw, 2003, personlig kommunikation). 
 
PhD Sue McGaw pekar (2000) på att det finns kunskap avseende vilken nivå och vilken typ 
av stödinsatser som är lämplig för föräldrar med intellektuella begränsningar, men det behövs 
mer information om stödets utformning såsom innehåll och frekvens. Aspekter såsom 
bemötande och förhållningssätt är väsentliga i planering, erbjudande och verkställighet av 
stöd.  
 
Författarna Per Holm et al (1996) poängterar nödvändigheten av att förverkliga en dialog 
mellan samtliga parter i ett förändringsarbete. Man tar särskilt fasta på följande två faktorer: 
 
1. att föräldrarna förses med nödvändigt och tillräckligt samhällsstöd och 
2. att förändringar i möjligaste mån utförs och utvärderas av föräldrarna själva. 
 
Författarna konstaterar att: 
 

”An innovation project, based on experience, democratic participation and a 
problem-oriented perspective, can only be realised within the context of a dialogue 
between people with intellectual disabilities and the support personnel, a dialogue 
in which all participate with equal weight and worth.”  (ibid. s. 204) 
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Forskarparet Tim och Wendy Booth, beskriver (1995) en tendens till övergrepp professionella 
gör sig skyldiga till gentemot föräldrar med intellektuella begränsningar. Det rör sig bland 
annat om integritetskränkning orsakad av bristande kontinuitet i erbjudandet av stöd. 
Professionella brister ibland i respekt genom att ta sig an uppgifter man inte har erfarenhet av 
eller kompetens för, man mästrar och agerar nedlåtande utifrån sin position och underminerar 
på så vis föräldrarnas auktoritet. De beskriver även professionellas bristande förmåga att 
upptäcka och ta hänsyn till föräldrarnas känslomässiga behov och att upptäcka och vilja se 
problem innan en katastrof inträffar och därmed förebygga problem.  
 
Paret Booth beskriver också goda exempel. Dessa kännetecknas av att professionella går in i 
uppgifter med ett genuint engagemang, med omtanke om familjen och att man verkligen tar i 
anspråk befintliga samhälleliga resurser. Vidare besitter dessa professionella en flexibilitet 
som till exempel tar sig uttryck i utnyttjande av en mix av formella och informella stödjande 
nätverk och respekt för föräldrarnas önskan om självständighet. 
 

Konsekvenser för barnen  
Inför vår studie gjorde vi en forskningsöversikt och fann att hos barn till föräldrar med 
utvecklingsstörning förekommer som grupp generellt sett i högre utsträckning 
utvecklingsförseningar, inlärningssvårigheter och beteendestörningar (Feldman, et al., 1986, 
McGaw, 1994). Förseningar märks även inom det språkliga – kommunikativa området 
(McConnell et al., 2003). Dessa förseningar har setts som förorsakade av föräldrarnas 
intellektuella begränsningar. Men det finns troligen även andra möjliga förklaringar till att 
barnen utgör en riskgrupp.                 
 
Självfallet är det en mängd olika komponenter som inverkar på ett barns utveckling. 
Kvaliteten på den känslomässiga relationen – hur föräldern möter barnets emotionella behov 
och hur egna känslor visas för barnet – har en central inverkan på barnets utveckling. När vi 
har berättat om SUF har vi från publiken understundom mött olika föreställningar om 
föräldraförmåga (eller snarare brist på) hos personer med intellektuella begränsningar. Det har 
speciellt gällt föräldrar med utvecklingsstörning. Professionella från olika 
verksamhetsområden har ofta åsikten att föräldrar med intellektuella begränsningar kan klara 
av att ta hand om sina barns fysiska behov (laga mat, klä barnen adekvat, byta blöjor, osv.), 
men de uttrycker oro för föräldrarnas brister vad gäller känslomässig förmåga. Följande 
kommentarer är vanliga: ”Föräldrar med intellektuella begränsningar har inte ögonkontakt 
med sina barn”, ”Det är svårt för dem att förstå barnens signaler”, eller ”Barnen tenderar att 
växa upp för snabbt och får klara sig själva för tidigt, eftersom föräldrarna inte har förmåga att 
se deras behov.” 
 
Keltner et al (1999) har jämfört två-åriga barn till normalbegåvade mammor respektive barn 
till mammor med intellektuella begränsningar (”intellectual limitations”). I studien hade 
matchning gjorts för socio-ekonomiska faktorer för att utesluta fattigdom, utbildningsnivå 
liksom andra faktorer som skulle kunna förklara en eventuell skillnad. Man fann att 12 % av 
barnen till de normalbegåvade mammorna hade utvecklingsmässiga förseningar. Hos barnen 
till mammorna med intellektuella begränsningar förekom utvecklingsförseningar hos  
42 % . 
 

• Detta innebär att barn till föräldrar med intellektuella begränsningar som grupp, 
är i riskzonen för inlärningssvårigheter och utvecklingsförseningar. 
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• Man pratar om riskgrupp, men det varierar från barn till barn, varför man inte 
automatisk kan applicera detta på ett enskilt barn.  
 

Man har undrat över varför det går bra för vissa barn och sämre för andra? Varför är 
utvecklingen normal hos vissa av barnen till föräldrar med intellektuella begränsningar, 
medan den inte är det för andra? Generellt sett har man trott att orsaken skulle vara brist på 
stimulans och brister i föräldraförmåga. Om förklaringen håller, att dålig miljö – beroende på 
att föräldrarna inte kan ge barnet vad det behöver för att utvecklas normalt - då skulle det vara 
många fler barn med utvecklingsförseningar. Men för över hälften går det bra, visas i ovan 
nämnda studie. Vad gör skillnad? Det finns alltså anledning att ta reda på om det finns andra 
variabler som kan påverkar barnens utveckling och ligga till grund för skillnaden. 
 
Ett forskarlag i Australien (McConnell et al, 2003) har i en studie tittat på utvecklingsprofiler 
hos barn. Man studerade 37 barn, yngre än sex år, till föräldrar med intellektuella 
begränsningar. Av de 37 barnen var 28 % prematura och 22 % hade låg födelsevikt. Det 
innebär att en stor del av barnen hade en sårbarhet. När man kontrollerade gruppen som var 
behäftade med en extra sårbarhet (17 barn) med gruppen utan denna utsatthet (20 barn) såg 
man att utvecklingsnivån för de sist nämnda barnen inte skiljde sig från vad som normalt 
förväntas i fyra av fem utvecklingsområden. Kommunikation var det enda området där barnen 
uppvisade förseningar. Den slutsats som drogs i studien är att extra sårbarhet, är 
överrepresenterad bland barn till mammor med intellektuella begränsningar jämfört med den 
övriga befolkningen. Studien visar att medicinska faktorer kan vara en förklaring till 
utvecklingsförseningar. Vi kan konstatera att det är flera faktorer som avgör barnets 
utveckling. Förklaringsmodeller som enbart beaktar miljöfaktorer behöver kombineras med 
andra klarläggande teorier. Studien visar genom detta på vikten av att ge god neonatal vård, 
stöd och utbildning under graviditeten samt god förlossningsvård för denna grupp. 
 
Psykolog Eva Körner, som beskriver situationen för små barn i familjer där samhället behöver 
stötta för att göra föräldraskap möjligt, menar att det finns utrednings- och 
behandlingsmetoder som kan säkra utgången av insatser till utsatta barn, men att svenska 
samhället ännu har lång väg att gå innan Barnkonventionens regler och stadganden tillfullo 
efterlevs. Det uppstår inte sällan en spänning mellan skyddandet av barnet och 
upprätthållande av rättigheterna för en förälder. Personer med funktionshinder har rätt till 
delaktighet och att delta i samhället som andra människor, vilket även inkluderar ett 
fullvärdigt familjeliv. Kan dessa intressen finnas på samma arena? Hur bidrar olika instanser i 
samhället till att de olika perspektiven sammanförs? Körner efterfrågar ”relologer”, experter 
på relationer och relationsvård, för att tillförsäkra familjers och barns välbefinnande i 
samhället (Körner, 2005). 
 
 
Perspektiv på bedömning av föräldraförmåga och stödbehov 
Det finns svagheter med att använda enbart begåvningstest för att dra slutsatser om 
föräldraförmåga, men det faktum att det saknas en generell överenskommelse om vad som 
anses vara ”good enough” försvårar bedömning av föräldraförmåga. ”Good enough” 
(Winnicott, 1991), det vill säga vad som bedöms vara tillräckligt bra, definieras olika 
beroende på socialgrupp, kulturella faktorer, socioekonomiska förutsättningar, skillnader 
mellan familjer och inte minst mellan länder. Lagstiftningen ger oss en fingervisning om en 
nedre gräns även om det är svårt att tyda i det faktiska, praktiska arbetet. Psykologi är en 
annan kunskapskälla men också det ger utrymme för tolkningar. Barnens individuella 
förutsättningar och behov är ytterligare en komplicerande faktor som innebär att förenklingar 
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(t ex att enbart se till IQ-värden) blir missvisande. Ta till exempel en mamma som har 
intellektuella begränsningar och som kan klara av ett barn med normala resurser, kan få 
svårigheter om barnet har eget funktionshinder eller beteendestörningar. En annan mamma 
kanske klarar ett barn, medan två eller fler innebär för stora krav utifrån de resurser hon har. 
Med beaktande av dessa aspekter är det viktigt att göra individuella bedömningar, att titta på 
mammans eller pappans aktuella situation, vad de har för erfarenheter med sig och ta med 
denna information när man skall ta reda på barnets behov. 
 
Genom att utgå ifrån att situationen är komplicerad och komplex, blir det naturligt att teori i 
kombination med klinisk erfarenhet är nödvändig för adekvat bedömning av föräldraförmåga 
och stödbehov. 
  

Emotionell utveckling 
Evy Kollberg (1988) har under en stor del av sin yrkesverksamma tid arbetat inom 
habilitering. I sin avhandling intervjuade Kollberg 51 mammor med intellektuella 
begränsningar. Hon delade in mammorna i två grupper, lågrisk-mammor och högrisk-
mammor. Det som var kännetecknande för mammorna i högriskgruppen var låg självkänsla 
och svag identitet. De hade ofta vuxit upp utan kontakt med sin egen mamma. Flera av dem 
hade tvingats byta fosterhem flera gånger och ofta efter kort tid, varför någon egentlig relation 
inte hade etablerats. Högriskmammornas upplevelse var att de inte hade fått tillräckligt stöd 
under graviditeten, vare sig från formellt eller informellt nätverk. Som i alla andra fall, 
påpekar Kollberg, gäller för dessa mammor som för andra: mödrarnas tidigare erfarenhet 
präglade situationen vid intervjutillfället. ”I de flesta andra sammanhang tas för självklart att 
man blir en bättre förälder om man haft en trygg och harmonisk uppväxt” (ibid. s. 204). 
Kollberg noterade dock att när det gällde dessa kvinnor hänförde omgivningen inte de 
svårigheter de förevisade till deras uppväxt och bakgrund utan endast till deras 
funktionshinder. Kollberg poängterar att det allmängiltiga, nämligen det positiva med stabila 
emotionella uppväxtförhållanden, har sin giltighet även när det gäller omsorgsförmåga hos 
föräldrar med intellektuella begränsningar. 
 
En persons egen relation med sin egen primära vårdgivare återspeglas i hur man tar hand om 
sig själv. Om en person vuxit upp i ett tillfredsställande hem eller vid en institution har det 
inverkan på personens kapacitet att ta hand om sitt barn. Det är få studier som har fokuserat 
på föräldrars med intellektuella begränsningar, egna uppväxtförhållanden och 
anknytningsmönster. Detta trots att det utan tvekan har stor betydelse för deras eget sätt att 
förhålla sig till omvärlden och framförallt hur anknytningsprocessen utvecklas i förhållande 
till de egna barnen (Sroufe, 1986). 
 
McGaw (2000) pekar på att:  
 

“Recent studies indicate that it is possible to assess histories and childhood 
attachment-related experiences of adults with learning disabilities.” (ibid. s. 24) 
 

McGaw menar att genom att göra det blir det också möjligt att erövra kunskap om 
anknytningsmönster hos föräldrar med intellektuella begränsningar.  
 
Killén (1999) diskuterar det faktum att vissa föräldrar inte klarar av att vara ”tillräckligt bra”. 
Hon menar att dessa personer inte själva fått egna behov tillgodosedda under sin uppväxt. 
Detta samstämmer med vad Kollberg anförde i sin avhandling. Särskilt beaktar Killén behov 
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som kärlek, trygghet, omsorg och kontinuitet (ibid. s 126-128). Hon har funnit att det är 
framförallt tre omständigheter som avgör hur föräldraförmågan utvecklas. Växte föräldrarna 
själva upp under förhållanden som möjliggjorde trygg anknytning till föräldrar eller andra 
människor? Upplevde föräldrarna sig önskade och accepterade? Har föräldrarna 
tillfredsställande kunnat bearbeta och integrera ångest och konfliktfyllda upplevelser i sin 
personlighet? ”Om utvecklingen på de tidigaste stadierna förlöper tillfredsställande, sker en 
jagintegrering som möjliggör en gryende förmåga till omsorg.” Detta säger den välkända 
psykoanalytikern och barnläkaren Donald W. Winnicott, en inom detta område ofta citerad 
författare (Winnicott, 1993). 
 

Anknytningsteori och kvalitetsaspekter på omvårdnad 
Anknytningsteorin lyfter fram att barn behöver en fungerande anknytning med sin vårdgivare 
för sin känslomässiga utveckling. Vi tror att professionellas inställning och erfarenheter 
(tolkning, värdesättning, slutsatser) har sina rötter i anknytningsteori och att de utgår från 
detta när de bedömer föräldrars omsorgsförmåga. Anknytningsteori används som vägledning 
för att bedöma att barnet har rätt förutsättningar för sin utveckling. I föräldraförmåga ingår 
hur anknytningsmönstret ser ut – hur väl har anknytningsprocessen avlöpt?  Detta är de 
professionella mycket medvetna om och innefattar anknytningen i sin bedömning av 
förälderns förmåga att ta hand om sitt barn. ”...anknytningsteori ger oss redskap för 
behandlingsresultat även i svåra fall” (Körner, 2005 s. 7).  
 
Den brittiske barnpsykiatern och psykoanalytikern John Bowlby bidrog med sin insats till 
förståelsen av själva ursprunget till relationen mellan föräldrar och barn genom utvecklande 
av anknytningsteorin. Genom sitt arbete, kunde han visa hur ett barns nära känslomässiga 
kontakt med vårdgivaren var lika viktig som behovet av mat och sömn.  
 
Enligt Bowlby (1969), är anknytningen en process som resulterar i ett psykologiskt band 
mellan barnet och de närmaste vårdgivarna. Interaktionen mellan barn och förälder kan liknas 
vid en evig dans som troligen aldrig tar slut och börjar redan de första dagarna av det nya 
människobarnets liv (Wilkinson, 1988). Den innebär en ömsesidig påverkan och förändrar 
parternas livsmönster. En förälders kärlek och omsorg är ett primärt behov som triggas av 
barnets signaler (behovet av anknytning). Detta är viktigt att beakta i bedömningen av 
kvaliteten av anknytning mellan en vårdgivare och barnet. Kvaliteten på anknytning kan skifta 
stort, beroende på hur känsligt, hur konsekvent och kontinuerligt samspelet är med vårdaren. 
För att förstå hur komplext systemet och det ömsesidiga beroendet är, har Bowlby delat upp 
de två systemen i föräldraomsorg och barnets anknytning. Denna uppdelning torde vara än 
viktigare i sammanhanget med föräldrar med intellektuella begränsningar, där fokus 
huvudsakligen sätts på föräldrars omsorgsförmåga. Genom att studera flera faktorer, som till 
exempel anknytning och inte bara intelligens kan vi få en bild av hur/om kognitiv nedsättning 
har någon inverkan på kvaliteten av interaktionen mellan förälder och barn. 
  
Forskare inom anknytningsområdet beskriver en god vårdgivare som en person som besitter 
vad de kallar ”maternal sensitivity” (Orrenius & Krantz, 2002). Vårdaren, i de flesta fall 
modern, behöver vara medveten om och tillgänglig för barnets signaler. Hon behöver ha en 
förståelse för sitt barns särskilda känslighet. Denna förståelse skaffar hon sig genom 
stadigvarande kontakt med sitt barn. Hon behöver vara kapabel att tolka barnets signaler. När 
modern förstår att rätt avläsa barnets signaler, måste hon svara upp mot dessa med korrekt och 
adekvat bemötande.  
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Hur definieras då “lämplig” och “adekvat”? Hur vet man när ett barn fått “good enough” 
föräldraomsorg? Vanligtvis är det inte så enkelt att skilja vad som är ett bra handlande från ett 
dåligt. Istället har vi att bedöma ett agerande utifrån den effekt det framkallar; utifrån om 
barnets behov blir tillgodosett. Om vi tar stimulans som exempel, vet vi att barns utveckling 
är relaterat till tillgången av tillräcklig stimulans. Ett understimulerat barn förkovras inte och 
kan försenas i sin utveckling. Emellertid är inte heller för mycket stimulans alltid bra, då det 
kan bidra till negativa beteenden som hyperaktivitet eller dess motsats passivitet.  
 
Gränssättande är ett annat exempel. Gränser behövs. Modern måste kunna säga “nej” på ett 
varsamt sätt, samtidigt som hon respektfullt bekräftar att hon förstått vad barnet uttrycker om 
sitt behov. Att sätta gränser kräver flexibilitet. Modern måste klara av att byta strategi från en 
situation till en annan, under det att hon gör nya bedömningar och fattar nya beslut, baserade 
på ständigt förändrade förutsättningar. 
 
Andra kvaliteter av maternal sensitivity är att vårdgivaren har en lyhördhet som medger en 
omedelbar respons när barnet är i trångmål. På samma gång som en respons är nödvändig, 
krävs också tålamod från vårdgivaren. Detta i sin tur kräver, att vårdaren har rimlig 
impulskontroll och håller tillbaka egna reaktioner, till exempel ilska. Slutligen, behöver barnet 
känna att det kan påverka sin omgivning. För det krävs bland annat att vårdaren är konsekvent 
i samspelet och i sina gensvar.  
 
Körner (2005) ansluter sig till teorin att barn behöver en fungerande anknytning för att 
utvecklas känslomässigt. Metod- och kunskapsutveckling möjliggör insatser som kan säkra 
barns mentala utveckling genom att kompensera och tillrättalägga förhållanden eller genom 
att stötta föräldrarna. Körner åberopar lagstiftning och Barnkonventionen när hon hävdar: 
”Samhället har således en förpliktigande skyldighet att agera utan dröjsmål för att säkra en 
fungerande anknytning då föräldrarna inte själva förmår trygga barnets anknytning” (ibid. s. 
17). 
 

Reaktioner och försvar hos professionella 
Killén (1999) tar upp tjänstemäns/handläggares reaktion vid utredningar runt alla barn som far 
illa, oavsett grundorsak. Killén menar att det inte är ovanligt att man tar ställning utifrån sina 
egna upplevelser. Man identifierar sig med antingen föräldern eller barnet och fokuserar på 
föräldrars rättigheter eller antar ett barnperspektiv. Man blir så invaderad av det man ser och 
är med om och som man inte orkar ta till sig, att försvarsmekanismer slår till. Det kan 
innebära: 
 
1. Överidentifikation: Vi tillskriver föräldrarna våra känslor och attityder. Vi tillskriver dem 
större resurser i fråga om vidareutveckling och problemlösning än vad de faktiskt har. Detta 
innebär att vi ersätter det professionella bedömningsunderlaget med hopp och tro. Det blir till 
en belastning för såväl barnet som föräldern. Vi allierar oss med föräldrarna genom att 
förneka bristerna. 
 
2. Bagatellisering: Vi förminskar betydelsen av den fara barnet befinner sig i. Vi distanserar 
oss från barnets utsatthet. 
 
3. Introjektion: Det kaos som vi konfronteras med i dessa familjer införlivar vi lätt. Vi blir 
överväldigade och mister förmåga att både observera och analysera, vilket ofta kan leda till 
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handlingsförlamning. 
 
4. Distansering: Vi kan i självförsvar dra oss tillbaka både fysisk och känslomässigt.  
(ibid. s. 61-71) 

 
”En viktig förutsättning för att vi skall kunna ta in både barnet och barnet i 
föräldrarna är att vi kan möta barnet i oss själva – det barn som också var tvunget 
att förhålla sig till den vuxna världen, på gott och ont.” (ibid. s. 59) 

 
Killén menar vidare att en professionell hållning inte innebär att man ska utestänga subjektiva 
upplevelser av till exempel smärta, besvikelse, eller bekräftelse och glädje. Det gäller att 
hantera dessa känslor genom att vara medveten om dem och ha distans.  
 

”När vi skall förhålla oss till dessa barn och föräldrar, måste vi också förhålla 
oss till vår egen barndom och vårt eget eventuella föräldraskap.” (ibid. s. 59)  

 
Detta är förutsättning för inlevelse med både barn och föräldrar.  
 

Hur kan professionella bedöma föräldraförmåga? 
Forskning visar att IQ test inte är prediktor för föräldraförmågan (McGaw, 2000). Det har 
med brister i själva testen att göra. Psykometriska test är inte konstruerade för det 
ändamålet. Man kan inte förutse hur bra eller dålig en förälder är i sin roll enbart utifrån 
begåvningstest. Det finns till exempel personer som har höga IQ-värden, men som vid 
observation skulle bedömas som inkompetenta föräldrar. Och vice versa, det finns personer 
som har låga IQ-värden, vilka klarar föräldrarollen riktigt bra. IQ- kvot ger oss en del 
information, men vi får inte hela bilden på hur en person är som förälder. En sådan del, som är 
väsentlig, är socialt fungerande: Vad har kvinnan för nätverk? Lever hon isolerat? Har 
familjen några viktiga personer, varaktiga relationer i sitt nätverk? Hur använder hon sig av 
nätverket? Kan hon be om hjälp? 
 
Utredning av föräldraförmåga förutsätter en barnfokuserad bedömning som försäkrar barnets 
sociala, emotionella, fysiska och psykologiska välbefinnande. Föräldrarnas kapacitet är inte 
en enskild egenskap som står för sig själv. Vad en förälder kan göra för sitt barn eller ge sitt 
barn är inte något konstant ting eller en egenskap, utan är kopplad till det system som finns 
runt om familjen. Det är viktigt att ta tid till att skaffa sig kunskaper om hur föräldern bäst 
kommunicerar och hur de bäst kan ta in information (Llewellyn, föreläsning, september 
2003).  
 
Föräldrar vars föräldraskap ifrågasätts kan komma att bli bedömda av en mängd olika experter 
såsom socialarbetare, barnpsykiatriker, barnpsykolog, barnläkare, lärare, BVC-personal, 
distriktssköterskor, jurister och domare, för att fastställa om deras barn får utvecklas i ett 
tillfredställande sammanhang och får adekvat omvårdnad. Campion (1995) belyser hur det 
under de senaste hundra åren har utvecklats tre professionella ståndpunkter för att bedöma 
föräldrar och deras barn: juridisk, social och medicinsk.  
 
Det juridiska förhållningssättet har sin utgångspunkt i lagstiftningen. Den är generell och 
gäller för alla samhällsmedborgare oavsett individens förutsättningar. Lagen hjälper oss under 
vissa omständigheter t ex i situationer av försummelser eller då misshandel förekommer. När 
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det gäller föräldraförmåga i övrigt är juridiska ställningstaganden svårare. Det finns inte något 
entydigt rätt eller fel, då samhället har en stor tolerans för individuella variationer. 
 
Bedömningar inom socialtjänsten baseras på erfarenheter och observationer av en familjs 
förmåga att uppnå miniminivå av acceptabelt beteende och utgår ifrån en helhetssyn då man 
beaktar föräldrarnas bland annat socioekonomisk situation och den stressituation familjen 
lever under. Socialarbetare samarbetar med BVC, lärare och andra samhällsinstanser som 
arbetar med familjer och där barnens välfärd står i förgrunden. 
 
En medicinsk approach utgår ifrån klinisk bedömning av en eller flera familjemedlemmars 
fysiska och mentala status för att upptäcka eventuella sjukdomstillstånd. Barnets 
välbefinnande, fysiskt och psykiskt, är intimt förknippad med hur föräldrarna mår och är 
därför väsentlig. 
 
Socialarbetarens viktiga roll i varje enskilt fall har sin utgångspunkt i dennes personliga 
engagemang och professionella inställning till möjligheterna att ”rehabilitera” personer i 
stressituationer. Socialtjänsten är ofta ensam ansvarig både för bedömningen av hur barn har 
det och de stödinsatser som erbjuds. Det kan uppstå lojalitetskonflikt mellan vem man 
egentligen tjänar – kommunen, föräldern eller barnet. 
 
Vad kan man ta fasta på, på en mer konkret nivå, för att bedöma kvaliteten av relationen 
mellan vårdare och barn? Svaret på denna fråga beror naturligtvis på vilka professionella 
modeller eller strukturer man grundar sin bedömning på; medicinsk, juridisk, eller social. 
Vera Fahlberg är en amerikansk psykoterapeut, som arbetar utifrån en medicinsk grund, till 
vilken hon införlivat anknytningsteori och ger exempel på observationer som kan göras vid 
bedömning av föräldraförmåga (Fahlberg, 1985): 
 

• Hur föräldern svarar på barnets uttryck? 
• Visar föräldern intresse för ansiktskontakt/ögonkontakt med barnet? 
• Visar föräldern intresse för att uppmuntra åldersadekvat utveckling? 
• Har föräldern kapacitet att trösta barnet? 
• Använder sig föräldern av lämpliga disciplinära följder? 
• Kan föräldern se till att barnet får åldersadekvata gensvar? 
• Uppmuntrar föräldern till lämplig självständighet? 
• Litar föräldern på barnet som ung vuxen? 

 
Killén (1999) som engagerat sig i frågor runt föräldrars omsorgsförmåga och som tidigare 
refererats, ställer och svarar själv på frågan om det finns några egenskaper hos föräldrar som 
är av större betydelse för barnets utveckling och självbild, nämligen de kognitiva och 
känslomässiga föräldrafunktionerna. Vid bedömning av föräldraförmåga är det vissa 
avgörande aspekter som det är viktiga att ta hänsyn till. Det är utifrån klinisk erfarenhet, 
litteraturstudier och egen forskning som Killén definierat och sammanställt de 
föräldrafunktioner som är mer väsentliga än andra: 
 

• förmågan att uppfatta barnet realistiskt 
• förmågan till realistiska förväntningar om de beroendemässiga och känslomässiga 

behov som barnet kan tillfredsställa 
• förmågan till realistiska förväntningar på barnets förmåga 
• förmåga att engagera sig positivt i samspelet med barnet 
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• förmåga till empati med barnet 
• förmåga att prioritera tillfredsställandet av barnets mest grundläggande behov framför 

de egna behoven 
• förmåga att bära egna smärtor och frustrationer utan att behöva avreagera sig på barnet 

(ibid. s. 160)  
 

Förbättrad situation för barnet kan utvecklas utifrån att någon eller några av dessa funktioner 
förbättrats i någon mån. Killén påpekar vikten av att bedöma stabiliteten i kvaliteten av 
funktionerna; är dysfungerandet situationsbundet eller är det uttryck för mer grundläggande 
personlighetsproblem? Gäller det förra, blir följdfrågor aktuella som: vad har hänt som 
påverkat föräldraförmågan? Har det att göra med förälderns egen situation, eller är 
förändringen betingad av barnet själv? I vilken mån påverkas barnet? 
 
”Föräldrafunktionerna är inte statiska. De kan förstärkas eller försvagas av yttre sociala och 
inre psykiska förhållanden. Krissituationer kan tillfälligt försvaga funktionerna hos i övrigt 
relativt välfungerande föräldrar…att bedöma dessa funktioner skulle dessutom hjälpa oss att 
bli mer realistiska i vår planering av hjälpinsatser och vid utformning av vår egen roll i detta 
arbete – till både barnens och föräldrarnas bästa” (ibid. s. 175). Samspelet mellan barn och 
förälder påverkar föräldrafunktionerna högst avsevärt och får betydelse för hur anknytningen 
dem emellan kommer att utvecklas.  
 
De stödinsatser som rekommenderas och som är kompensatoriska skall vara realistiska och 
möjliga att genomföra. Långsiktiga insatser ska ta i beräkningen den kontinuerliga ändring 
som sker av barnets behov. De stödinsatser som sätts in har bättre prognos när planering av 
insatser görs i samråd med familjen. Med beaktande av ett brett urval av möjliga lösningar, 
bör de interventioner som man kommer överens om specificeras utifrån typ och nivå, helst 
med tidsramar. Om omhändertagande av barnet blivit aktuellt är det av stor vikt att förstärka 
stöd och insatser till både barn och föräldrar för att umgängesformer ska bli optimala. 
Dessutom behöver föräldern hjälp i bearbetning av det skedda (Llewellyn, föreläsning, 
september 2003, McGaw, 2000, Booth & Booth, 2000). 
 
För att bidra till att barnen får vad de behöver krävs fler och bättre, användbara verktyg för att 
kunna bedöma föräldraförmågan när ett barn förmodas fara illa. När barns välfärd står på spel, 
finns inget utrymme för tester och experimenterande. Systematiska bedömningar underlättar 
även kommunikationen mellan socialtjänsten och övriga verksamheter, till exempel rättsliga, 
som berörs av utredningsarbetet. Parent Assessment Manual (PAM) kan vara ett sådant 
bedömningsinstrument (McGaw, 1998). Det är framtaget och utvecklat av Susan McGaw och 
medarbetare i Cornwall, England. PAM är anpassad för att vara användbar vid bedömningen 
av just föräldrar med intellektuella begränsningar. Resultatet av en PAM-utredning ger en 
riskbedömning – visar vad som behöver prioriteras när det gäller färdigheter som måste 
tränas, ger en utbildningsprofil för träning i ett adekvat föräldraskap. Medel för ett 
pilotprojekt för en eventuell implementering av PAM har beviljats av Säfstaholmstiftelsen. 
Arbetet kommer att utföras av personal vid Vuxenhabiliteringen i samarbete med IMS, 
Socialstyrelsen.  
  

Förutsättningar för interventioner och stödinsatser 
Om intentionen är att ge ett, till föräldrar med intellektuella begränsningar, avpassat stöd, 
behöver man ta reda på om föräldern förstår barnets behov och har kunskaper om den vård 
och omsorg som en förälder ska ge barn. Exempel på detta är om att man bör kontrollera om 
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föräldern ger akt på barnets kroppstemperatur när sjukdom misstänks. Ett annat exempel är att 
ett litet barn behöver äta regelbundet. I praktiken har de flesta föräldrar, med rätt pedagogik, 
förmåga att ta till sig dessa insikter, men förmågan kan vara begränsad när det gäller att själv 
upptäcka samband. 
 
Föräldrakunskaper behöver överföras till färdigheter. Föräldern behöver till exempel lära sig 
hur man gör. Det kan röra sig om att vidta säkerhetsåtgärder för att skydda barnet, eller ställa 
larmklockan för mattiderna. Hur framgångsrikt detta kan bli beror på hur man lär ut det till 
föräldern, vilken metod man använder; vad fungerar för just denna förälder? Andra faktorer 
som behov av och möjlighet till upprepning, förstärkning, etc. är väsentliga att kartlägga 
innan man väljer arbetssätt för insättandet av stödinsatser. Det är således viktigt och 
nödvändigt att använda för individen, rätt pedagogik, liksom var inlärning äger rum. 
Modellinlärning har generellt sett visat sig oöverträffad. Mest framgångsrik är oftast 
undervisning i hemmiljö med upprepade tillfällen att öva och lära. 
 
Det är inte alltid så att föräldern tillämpar sin kunskap i den vardagliga omsorgen om barnet. 
Föräldern kan ha kunskap om ett behov hos barnet samt även vilja och färdigheter att agera 
tillfredsställande. Trots dessa förutsättningar kan föräldern ha svårt att ge barnet vad det 
behöver i rätt tid. Förälderns egna behov kan vara så dominerande att denne inte kan förmå 
sig att tillfredsställa barnet. Speciella situationer kan sätta allas föräldraförmåga på prov och 
kanske bidra till att kompetensen sänks. Erfarenhet säger och forskning visar att de för 
föräldern mest angelägna behoven måste tillgodoses först, innan föräldraförmåga kan 
bedömas och rätt kompensatoriskt stöd kan ges (McGaw, 2000, Booth & Booth, 1995).   
 

Adaptiv förmåga 
Genom att göra en bedömning av personens adaptiva förmågor kan man få en uppfattning av 
de begränsningar i dagligt liv som kan vara associerade med begåvningsnedsättning. En sådan 
bedömning ger verktyg för att systematiskt kartlägga personens förmågor/tillgångar ifråga om 
personliga resurser liksom miljöfaktorer (SoS, 2003). Denna kartläggning är nödvändig för att 
välja och erbjuda rätt stöd. Vi behöver undersöka vilken kapacitet personen har. Behövs 
upprepade träningstillfällen för att befästa inlärningen? Integreras den förvärvade kunskapen 
och används kunskapen flexibelt? En skattning inom olika områden kan ge en uppfattning om 
behovet av stöd och habilitering. De områden som man bör undersöka är: 
 
Kommunikation – Hur föräldern uppfattar, förstår information och hur denne uttrycker sig. 
Egenvård – Man kan exempelvis undersöka hur föräldern klarar av sin personliga vård och 

hygien, om matvanorna är bra. Denna information har man sedan nytta av när det gäller 
att utreda om barnets behov blir tillgodosedda. 

Vardagsliv – Klarar föräldern boenderutiner (hushåll, klädvård, underhåll, budget) 
Sociala färdigheter – Knyta kontakter, etablera vänskap, visa uppskattning. 
Samhällsdeltagande – Kan föräldern utnyttja samhällsresurser; handla i affärer, konsultera 

läkare, utnyttja bibliotek, hålla kontakt med skola, anlita hantverkare? 
Självständighet – Hur är förälderns förmåga i fråga om att göra egna val, initiera aktiviteter, 

söka hjälp, följa schema. 
Hälsa och trygghet/aktsamhet – Man kan ta reda på hur föräldern sköter sin hälsa, uppfattar 

och förstår vanliga sjukdomssymtom, hålla en lämplig diet, ha normalt sexualliv, ha 
förmåga att trygga säkerhet såsom att använda bilbälte, eller hur man korsar en trafikerad 
gata, ha läkar- och tandläkarkontroller med rimlig frekvens. 

Kunskapsutnyttjande – Ha och använda skolrelaterade kunskaper (läsa, skriva). 
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Fritid – Intresseinriktning, förmåga att välja och initiera aktiviteter eller avstå. 
Arbete – förmåga att ha och behålla deltids- eller heltidsarbete eller delta i frivillig aktivitet.  
(www.aamr.org) 
 

Inlärningsförmåga – pedagogik 
Att bli en bra förälder har till stor del att göra med förvärvade kunskaper. Detta är något som 
professionen måste förhålla sig till. Alla föräldrar måste förvärva kunskaper, tillämpa och 
situations- och individanpassa kunskaperna (Stern, 1996). Vissa inlärningstillfällen är inte 
alltid tillgängliga för alla typer av föräldrar. Nödvändiga förutsättningar måste vara uppfyllda, 
såsom tillgång till god mödrahälsovård, föräldrautbildning, speciella utbildningar i särskilda 
fall, till exempel The Community Parent Education Program, COPE (Cunningham m fl, 
1997), vägledning och tillgång till lämplig litteratur.  
 
Vi har tidigare belyst begränsningar och svårigheter som är förknippade med kognitiva 
funktionshinder. Det betyder inte att förmåga till inlärning saknas hos personer med 
intellektuella begränsningar, men en anpassad pedagogik kan vara nödvändig. För dessa 
personer krävs oftast en speciell pedagogik, till exempel modellinlärning.  
 
Det finns kunskap om pedagogiska metoder, som underlättar för att personer med olika slags 
inlärningssvårigheter att förvärva kunskaper. Yrkesgrupper som pedagoger och psykologer 
har genom sin utbildning fått verktyg att identifiera problem och vilket inlärningssätt som bäst 
fungerar generellt och i det enskilda fallet. Nätverket behöver känna till på vilket sätt, den 
aktuella personen lär sig bäst, vilka specifika, individuella förutsättningar den aktuella 
personen har. Verbala instruktioner kan kräva kompletterande visuell förstärkning. Vissa kan 
ha nytta av att lära av andra i en gruppsituation, medan andra fordrar enskild undervisning. 
 
Alla personer, som utsätts för stress får svårt att hålla nödvändig distans och tillägna sig ny 
kunskap. Detta gäller i än större utsträckning för personer med intellektuella begränsningar. 
Flertalet forskare och vår egen kliniska erfarenhet visar att dessa föräldrar har svårt att 
tillämpa kunskaper och färdigheter när,   
 

• föräldern har varit utsatt för trauma under barndomen och/eller har en emotionell 
störning,  

• dysfunktionella relationer och stress/kriser i familjen tar mycket energi och 
uppmärksamhet från föräldraskapet. En mamma till exempel, som har en depression 
eller är misshandlad av sin partner kommer att ha väldigt svårt att vidmakthålla sin 
föräldraförmåga, 

• generella stressfaktorer i livet, såsom dålig ekonomi, eller ohälsa (fysiskt och mentalt), 
liksom stor familj i kombination med dåligt nätverk utgör ökad stress.  

      (Llewellyn et al, 2003)  
 
För att få perspektiv på lärandets komplexitet refererar vi till den amerikanske professorn och 
spädbarnsforskaren Daniel N. Stern (Stern, 1996). Inte endast inlärningsförmåga är 
avgörande. Också omgivningen har stor betydelse för lärande. Stern menar att varje kvinna i 
och med födelsen av framför allt sitt första barn, ”går in i en ny och unik psykisk 
organisation” som han kallar ”moderskapskonstellationen.” Stern uttalar sig om kvinnor över 
huvud taget och tydliggör behovet av stöd som något generellt. Han resonerar kring vissa 
teman som behöver vara uppfyllda för ett framgångsrikt moderskap och uppfyllelse av de 
kriterier samhället ställer avseende föräldraförmåga. Ett sådant tema är stödnätverkstemat. 
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Stern menar att stödnätverket ”är oundvikligt med tanke på de stora krav som både barn och 
samhälle ställer på modern utan att hon fått den tid eller de färdigheter som behövs för att 
kunna uppfylla dessa krav” (ibid s. 232). Detta är allmängiltigt och gäller inte enbart föräldrar 
med intellektuella begränsningar. Alla ryms i denna interaktion: 
 

”Den andra huvudfunktionen som stödnätverket uppfyller är av mer 
psykologisk och pedagogisk art. Modern behöver känna att hon är omgiven 
av välvilliga personer och att hon får det stöd hon behöver; hon behöver 
sällskap, uppskattning, bekräftelse, råd och handledning – i olika grad för 
olika mödrar. Den pedagogiska aspekten av detta är mycket viktig. Att lära 
sig bli förälder handlar i stor utsträckning om ett lärlingskap.” (ibid s. 233) 

 
 

5. Resultat 
Vi har valt att redovisa resultatet av enkätsvaren genom att gruppera svaren under fyra 
rubriker: Målgruppen, Kunskaper om funktionshinder, Stödinsatser, Bemötande. Vi varvar 
resultatredovisningen med egna kommentarer och spegling utifrån intervjuerna med mammor 
som genomfördes under år 2001. Vi ger inledningsvis en kort beskrivning av de kvinnor som 
deltog i studien. Intervjustudien finns redovisad i sin helhet i en landstingsrapport (Olson och 
Springer, 2004). I redovisningen sammanför vi resultatet från intervjuerna med resultatet av 
personalenkäten. Våra kommentarer är sprungna ur det vi fått kännedom om av 
professionellas erfarenhet och kompetens, i kombination med vår egen kunskap om 
funktionshinder och den förtrogenhetskunskap vi som habiliteringspersonal har, speglad i 
mammornas berättelser om sin livsvärld/situation. 
 
 
Intervjuade mammor 
De kvinnor vi intervjuade var i åldern mellan 24 och 42 år. Snittåldern var 32 år. Fyra av 
mammorna var ensamstående, fyra mammor var särbo, gifta eller sambo. Tre kvinnor växte 
upp med båda föräldrarna, fyra av kvinnornas föräldrar var skilda, en av kvinnorna växte upp 
med sin mor.  
 
Kvinnornas försörjningssätt fördelade sig så att fyra hade sjukbidrag, två hade socialbidrag, 
en hade anställning med lönebidrag och en hade föräldrapenning. Fyra av kvinnorna hade gått 
grundsärskola. Efter grundskolan hade sex stycken gått särskolegymnasium, eller ”omvänt 
integrerad” i individuellt gymnasieprogram med särskolepedagogik, två uppgav att de hade 
gått yrkesskola.  
 
Kvinnorna hade sammanlagt fött 15 barn i 14 graviditeter, varav en tvillingfödsel. Ett barn var 
avlidet. Sju graviditeter uppgavs vara planerade, medan fyra var oplanerade. Tre fick vi inte 
klart besked om. Barnen hade förlösts i sju fall genom normala förlossningar, medan sju var 
kejsarsnitt. Av dessa hade sex stycken utförts akut.  
 
Det yngsta barnet var åtta månader och det äldsta var 15 år. Fem av barnen (till två mammor) 
var omhändertagna och ett ytterligare barn hade varit tillfälligt placerat i familjehem. Andra 
stödformer som var aktuella var stöd i form av familjehem, där ett barn bodde tillsammans 
med sin mamma. Ett annat barn bodde tillsammans med sin mamma och mormor. 
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Sex av barnen hade pågående stöd- och behandlingsinsatser på grund av egna kända 
utvecklingsförseningar och/eller motoriska problem. 
 
Det rörde sig om sammanlagt tio män som fått de femton barnen. Fem av männen hade egna 
funktionshinder. Tio av de 15 barnen hade en pappa med funktionshinder. Ett barn hade en 
pappa med normalbegåvning. Två barn hade pappor med kända missbruksproblem. För två 
barn saknades uppgifter om pappans funktionsnivå.  
 
 
De professionellas perspektiv 
Enkätfrågorna skickades ut till tre av de instanser som träffar föräldrar och barn, nämligen 
personal inom barnhälsovård, socialtjänst och förskola. Barnhälsovårdens personal, liksom 
förskolans, träffar alla slags familjer. Här utgör familjer där en eller båda föräldrarna har en 
intellektuell begränsning endast en liten del av det totala antalet. Socialtjänstens målgrupp är i 
regel en avgränsad del av populationen och troligen är andelen föräldrar med intellektuella 
begränsningar procentuellt högre vid socialtjänsten. Antagandet bygger på att dessa familjer 
generellt sett lever med en lägre socioekonomisk standard och har ett större stödbehov. I 
barnhälsovård och förskola deltar i stort sett alla familjer oavsett socioekonomisk status. Detta 
har troligen haft betydelse för de svar vi fått.  
 
Anställningstiden på nuvarande arbetsplats varierade för de tillfrågade från mellan fem 
månader till 20 år. En del av informanterna har arbetat ca 10 år på den nuvarande 
arbetsplatsen och uppgivit att man träffat endast enstaka föräldrar med intellektuella 
begränsningar, medan det fanns andra som arbetat ett - tre år och träffat ett 10-tal föräldrar 
med intellektuella begränsningar. I vårt material tycks det inte finnas någon koppling mellan 
anställningens längd hos de professionella och antal föräldrar med intellektuella 
begränsningar man har träffat på. Informanterna hade varit verksamma i sin profession mellan 
1 år och 28 år. Alla informanter var kvinnor. 
 

Målgruppen 
Hur känner Du igen personer med intellektuella begränsningar? På vilket sätt skiljer sig 
dessa personer/föräldrar från andra Du möter?  
En fråga vi ställde i enkäten (se bilaga) till personalen var denna. Informanterna gav varierade 
svar. Vi ser dock vissa mönster som vi har kategoriserat i Kommunikation, Beteende, 
Samspelet med barnet, kognition, socioekonomiska faktorer samt kontakter och stöd. 

Kommunikation  
Av enkätsvaren framkom att ett annorlunda kommunikationssätt hos de föräldrar informanten 
möter ger signaler om att det rör sig om intellektuella begränsningar. Brister i kommunikation 
framfördes som en bedömningsgrund som informanterna kunde använda för att förstå att de 
behövde anpassa sitt förhållningssätt. Informanterna uttrycker att personer med intellektuella 
begränsningar har ett annorlunda sätt att tala; man ställer ”irrelevanta frågor” och ”har svårt 
att förstå” vilket visar sig i det sätt dessa personer kommunicerar.  
 
Utifrån enkätsvaren framgår att det finns kunskap om hur man som hjälpare kan minimera 
brister i kommunikationen. Följande svar belyser hur de anpassar sitt förhållningssätt: ”Man 
fick tala långsammare och man fick upprepa informationen.” En informant uttryckte det så 
här: ”De har ofta många frågor de önskar svar på. Då gäller det att ge korta raka svar utan att 
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krångla till språket. Det går inte heller att lämna för mycket information på en och samma 
gång”.   

Beteende  
Informanterna tog också fasta på hur personer med intellektuella begränsningar är ”till sättet”. 
Man menar att det syns på blicken - blicken kan ”flacka” - och det kan vara svårt att få 
ögonkontakt. Man tyckte sig kunna notera en viss ”sävlighet”, ett avvikande rörelsemönster. 
En informant anger högljuddhet som utmärkande drag. Vissa av informanterna svarade att 
dessa personer har ”ett litet barnsligt sätt”, är tillitsfulla och hjälpsökande, men att också viss 
aggressivitet, samarbetssvårigheter och lättkränkthet kan observeras. Informanternas 
anmärkning att föräldrar med intellektuella begränsningar har låg självkänsla uttrycktes i 
följande citat: ”Föräldrarna verkar också ha ett större behov av att visa sig kompetenta.”   

Samspelet med barnet  
Informanternas svar visade att man gav akt på hur föräldrarna bemöter sina barn. Samspelet 
med barnet, hur föräldrarna relaterar till sina barn, användes som grund för att särskilja 
föräldrar. Omdömena var väsentligen negativt hållna. Det kommer till uttryck bland annat i 
svaret att föräldrarna relaterade till sitt barn ”som till en docka”. Uppfattningen hos en 
respondent var ”att en naturlig mor och barn kontakt saknas ofta”. Vidare menade en del av 
informanterna att föräldrarna såg till sina egna behov först och hade svårt att tolka barnets 
signaler: ”…svårt att läsa av barn vilka är i ständig förändring beroende på tid, ålder och 
situation”. I vissa fall, och då gäller det företrädesvis föräldrar med ADHD eller Asperger 
syndrom, noterades en viss rigiditet. En del av informanterna gav uttryck för att värdera 
samspelet mellan mor och barn högre än t ex hur föräldrar klarar praktisk omvårdnad om 
barnet. Vissa svar indikerade att barnen upplevdes understimulerade.  

Kognition  
En del informanter gav specifika exempel på kognitiva begränsningar som grund för 
bedömningen av vilken person man har att göra med. Svaren visade att de noterade att 
personer med intellektuella begränsningar har svårt att förutse konsekvenser, har bristande 
abstraktionsförmåga, har svårt att se samband och dra slutsatser. Följden av dessa kognitiva 
svårigheter är att man var orolig att föräldrar med intellektuella begränsningar inte förmår att 
se allvaret i barnets situation när det gäller dess välfärd. Enligt svaren har föräldrar med 
intellektuella begränsningar svårigheter att bedöma sina egna förutsättningar på ett realistiskt 
sätt, vilket följande citat från en informant förmedlar: ”Dessa föräldrar behöver ofta mycket 
stöd och handledning från oss personal.” 

Socioekonomiska faktorer  
Ett sätt att skaffa sig en bild av en persons intellektuella funktionsnivå är att observera 
fungerandet inom områden såsom ekonomi, arbete och levnadsstandard/livsvillkor. 
Informanten tog i beaktande hur föräldrarna klarar av att hantera sin ekonomi, vilken 
utbildningsnivå man uppnått, om man har klarat av att ta körkort, vilken form av arbete man 
har och hur man klarar sitt eget boende. Sammanfattningsvis framförde informanterna sin 
uppfattning att gruppen föräldrar med intellektuella begränsningar generellt hade lägre såväl 
utbildningsnivå som levnadsstandard. 

Kontakter och stöd  
När, vilka och antal kontakter redovisades som en identifieringsgrund: ”Ofta har de haft 
många olika kontakter med myndigheter och är i behov av konkret stöd i sin vardag på ett 
annat sätt än andra föräldrar jag möter.” Vissa informanter kunde kategorisera föräldrarna 
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utifrån tidigare och nuvarande kontakter såsom skola, särskolan, habilitering. Tidigare kontakt 
med socialtjänsten och anledning till kontakten, uppgavs vara värdefull information. Även 
information om kontakt med socialtjänsten under uppväxtåren gav en fingervisning om i 
vilken miljö föräldrarna själva växte upp i. Kompensatoriska stödinsatser i avsikt att höja 
funktionsnivå såsom kontaktperson, familjehem, eller annat stöd i hemmet som hemterapeut, 
ger ytterligare upplysning.  
 

Erfarenhet av kontakt 
Ungefär hur många föräldrar med intellektuella begränsningar bedömer du att Du har 
mött på din nuvarande arbetsplats? 
Vi ville undersöka personalens medvetna kontakt med målgruppen genom ovanstående fråga. 
Det mest förekommande svar vi fick var att antalet föräldrar med intellektuella begränsningar 
man mött på sin nuvarande arbetsplats varierade från 1-2 föräldrar, till ett 10-tal. En informant 
som skiljde ut från de övriga, uppgav att 25 % av de föräldrar hon möter är föräldrar med 
intellektuella begränsningar. Någon har tyckt frågan vara svår att svara på.  
 

Bedömning av anledning till kontakt 
Vad är en vanlig anledning till att föräldrar med intellektuella begränsningar har kontakt 
med informanten (och verksamheten man jobbar i)?  
Vi ställde frågan om orsaken till kontakt med en förälder med intellektuella begränsningar. 
Samtliga informanter från socialtjänsten uppgav anmälan som den främsta grunden till 
kontakt, men ibland hade föräldrarna själva initierat kontakten. Svaren från förskola och BVC 
redovisar att man träffar alla föräldrar till barnen. Förskolan har daglig kontakt med föräldrar. 
I förskolan kan situationen te sig på följande sätt: ”Vi har självklart kontakt med alla föräldrar 
till barnen. Det är dock vanligt att vi måste ha extra mycket kontakt med dessa föräldrar då 
det ofta är så att deras barn har någon typ av problem. Vi tar då kontakt med psykolog, 
specialpedagog eller dylikt, lite beroende på vad det gäller.” BVC-informanterna lämnade 
uppgift om att när föräldrar har tagit kontakt med BVC utöver vanliga rutinkontroller, beror 
det ofta på en allmän oro för barnet, att barnet inte sover, inte äter eller är svårtröstat. 
 

Vad oroar? 
Om du blir orolig för en förälders förmåga att ta hand om sitt barn, vad är det då Du oroar 
dig för?  
Svaren på denna fråga är mycket varierade. Det tycks råda olika uppfattningar om begreppen 
och deras innebörd. Informanterna från de olika verksamheterna kan ha avsett samma 
företeelse, men använder eventuellt olika termer. Svaren ger inget besked om värderingar, 
eller vilken dignitet man ger olika händelser. Det mest frekvent lämnade svaret gäller oro för 
att barnens behov inte ska bli tillgodosedda och att barnets utveckling därmed ska påverkas 
negativt. Varianter på svaren är att föräldrarna inte anses känslomässigt kunna sätta sig in 
barnets behov, att inte kunna tillgodose barnets emotionella behov. Svaren ger vid handen att 
föräldrarna tenderar att sätta sina egna behov före barnets och att föräldrar med intellektuella 
begränsningar ibland saknar inlevelseförmåga.  
 
Föräldrarnas svårigheter att vara till stöd för sina barn i kontakten med olika samhälleliga 
instanser kom till uttryck i följande citat: ”Dessa föräldrar behöver ofta ett språkrör som för 
deras talan exempelvis om det finns allvarligare problem med barnet.” Föräldrarna, menar 
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informanterna kan behöva hjälp i myndighetskontakter, då det gäller initiativ, planering och 
samordning. 
 
Vissa särskilt kritiska områden gavs som exempel där informanterna uttryckte speciell oro.  
Det var områden som rörde både barnets primära omvårdnadsbehov - mat och sömn - hygien 
– kläder, samt förälderns kapacitet, t ex möjlighet att skapa rutiner – ge stimulans –
gränssättning – ge uppmärksamhet - ge vägledning - ge skydd. En informant kommenterade 
att föräldrar med intellektuella begränsningar har dåligt omdöme och ett resultat av detta 
skulle kunna bli att barnet far illa om det t ex lämnas ensam. Ängslan uttrycktes för att 
föräldrarna på grund av bristande förmåga inte ska kunna förutse händelseförlopp och därmed 
inte kunna skydda barnet från faror.  
 
Ett ytterligare orosmoment gäller det växande barnets skiftande behov av stimulans och 
intellektuellt stöd, vilket föräldern bedöms ha svårt att möta barnet i, t ex i skolsituationen 
med läxläsning osv. Informantens oro inför förälderns eventuellt bristande förmåga till 
uthållighet uttrycks i det följande: ”Barnet kan bli besvärlig, orkar föräldern inte med detta 
och risken finns för misshandel.” 
 
En informant framför uppfattningen att ”… oron varierar kraftigt beroende på föräldrar och 
även bl a barnens ålder.” Detta ger oss en bild av att gruppen föräldrar med intellektuella 
begränsningar och deras barn upplevs heterogen. Föräldraförmåga kan variera och barns 
behov förändras över tid.  
 

Kommentar utifrån mammornas synpunkter: 
I samtal kring de förväntningar kvinnorna hade inför att bli mamma, berördes aspekter såsom 
deras längtan efter barn och funderingar kring egen förmåga att fungera som mamma. 
Kvinnornas längtan och önskan att bli mamma var dominerande under samtalen. Utifrån de 
svar vi fick på dessa frågor framgick att mycket få mammor hänförde sina tvivel om duglighet 
direkt till sitt funktionshinder. Vi fick inte någon tydlig förklaring till vad de ansåg sig ha 
svårt med. De såg sällan koppling mellan sitt funktionshinder och sina 
svårigheter/misslyckanden som föräldrar. Vi menar att de inte alltid var medvetna om sitt 
behov av stöd alternativt att de hade svårt att uttrycka det. Möjligen påverkades kvinnornas 
(bristande) insikt av att vissa behov redan hade sörjts för, t ex det faktum att en mamma hade 
sin egen mamma boende hos sig.  
 
Genom att föräldrarna har lärt sig kompensera eller i alla fall kamouflera sitt handikapp har de 
professionella en svår uppgift att identifiera målgruppen. Därmed riskerar föräldrarna att bli 
bemötta på ett icke-adekvat sätt, vilket vi tror är till nackdel för dem. 
 

Kunskaper om funktionshinder  
Har din arbetsgivare tillhandahållit/tillhandahåller utbildningsinsatser kring funktionshinder, 
i synnerhet intellektuella begränsningar?  
Nästan två tredjedelar svarade att de hade fått utbildning kring funktionshinder, men att de 
önskade ytterligare kunskaper. Av svaren framgår att ett flertal hade fått utbildningsinsatser 
och handledning via SUF. Fem personer svarade att arbetsgivaren inte tillhandahållit 
utbildning om funktionshinder. 
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Vilka nya kunskaper anser Du att Du behöver om intellektuella begränsningar?  
Man önskade utbildning om hur olika intellektuella funktionshinder kan yttra sig och dess 
orsaker. Med avseende på bemötande, ville man lära mer om hur personer med intellektuella 
begränsningar fungerar. Vilka krav kan ställas? Hur kan funktionshindret kompenseras? Vilka 
pedagogiska metoder är verkningsfulla? Kan man dra generella slutsatser kring prognos och 
bedöma förälderns potential: ”Bland annat kring hur man kan bemöta dem på ett bra sätt 
utifrån ett förändringsperspektiv, var går gränsen för förändringsmöjligheter, hur kan man 
jobba på ett bra sätt när man ser att förändringen i vissa avseende inte går att genomföra?” 
Man ville ha tillgång till kontinuerlig konsultation. Man önskade konkreta exempel på 
arbetssätt när det gäller stödinsatser för föräldrar med intellektuella begränsningar. En 
informant framförde önskan att lära sig mer om PAM. Två personer hade inte svarat på frågan 
och två personer svarade ”vet ej”.  
 

Kommentarer utifrån mammornas synpunkter: 
Mammorna upplevde att deras funktionshinder var besvärligt för den professionelle. Det 
bidrog till den känsla flera av kvinnorna angav, nämligen att inte ha rätt att kräva, eller ens 
framföra önskemål. Det gällde bland annat den information mammorna behövde för att förstå 
och kunna ta emot stöd. Inte sällan uppfattades denna information bristfällig till både volym 
och innehåll.  
 
Mammorna uttryckte att information riktad till dem behövde vara rak och tillgänglig. Det 
gavs exempel på när stödet levererats med otillräcklig eller för svår information: ”…de bara 
sa, ge henne att äta …”. Mammorna hade då svårt att förstå innebörd och orsak till det 
erbjudna stödet och uppfattade hjälpen som ”tomhjälp”: ”…men då gäller det att man känner 
behov av den hjälpen…” 
 
Eftersom behovet av stöd från omgivningen sträcker sig över lång tid, är det inte ovanligt att 
professionella byts ut på grund av omorganisationer eller byte av tjänst. Mammorna tyckte att 
det var viktigt med relationen till den professionella, men att det tog tid att få och ha 
förtroende i en kontakt med professionella. Det fanns goda exempel som kvinnorna angav, då 
mammans behov hade tillgodosetts, trots flera byten av handläggare och utgången blivit god.  
 

Arbetsplatsens resurser 
Vilka resurser anser Du att Din arbetsplats har för att möta behov hos föräldrar med 
intellektuella begränsningar (t ex utbildning, handledning, eller stödinsatser till föräldrar med 
intellektuella begränsningar, etc.)?  
Informanterna uppgav exempel på praktiskt stöd som kan erbjudas till dessa familjer såsom, 
kontaktfamilj, kontaktpersoner, hemterapeuter, stödperson och familjehemsplacering. Även 
kommunens Råd- och Stödenhet (som t ex i form av mamma-barn-grupp) omnämndes, liksom 
BVC-psykolog och Specialist-BVC. Man ansåg att dessa familjer behöver mer resurser i form 
av tidsutrymme. Enstaka personer (sammanlagt fyra stycken) från samtliga verksamheter har 
uppgivet att de anser att deras arbetsplats inte har tillräckligt eller mycket litet stöd att 
erbjuda. En informant har inte lämnat något svar på denna fråga. Oavsett typ av stöd, ger vissa 
svar tydlig antydan om att de professionella upplevde hinder i att leverera stöd till familjerna. 
Detta illustreras i följande citat: ”De är mindre benägna att be om hjälp och råd. De uttrycker 
oro för att vi ska ta barnen ifrån dem”. 
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Erfarenhet av samarbete kring målgruppen 
Har du erfarenhet av att samarbeta med andra runt denna grupp? I så fall i vilken 
utsträckning, med vilka och i vilka frågor? 
Svaren vi fick gav besked om med vilka instanser och tjänstemän informanterna samarbetade 
med, vilka här redovisas: 
Psykolog, barnläkare, barn-LSS-handläggare, vuxenhandläggare inom socialtjänsten, 
biståndshandläggare, socialsekreterare, Barnhabiliteringen, Vuxenhabilitering, BVC, 
Specialist-BVC , barnklinik, Socialförvaltningen, kommunens Akut- och Utredningscenter 
(Lindgården, Nyckelaxet, Nyckelgården), ”Familjeteamet”, särskola, förskola, SUF-gruppen, 
Resurs- och Kunskapscentrum ROK, kommunens Råd- och Stödenhet med dagverksamhet för 
mor och barn. En person svarade ”nej”.  
 

Andra arbetsformer? 
Skiljer sig arbetsformerna gentemot denna grupp jämfört hur Du arbetar i övrigt?  
I så fall hur?  
En del yttrade att det inte var självklart att man behövde inta ett annat förhållningssätt jämfört 
med andra grupper av föräldrar. Exempel på hur arbetsformen skiljde sig var att man lade 
skriftlig och muntlig information på en enklare nivå. ”Skillnaden kan ligga i det att vi försöker 
vara mycket tydliga med information, ha kort skriftlig anteckning som underlag som man 
efteråt kan återgå till om man blir osäker, vi följer upp situationen oftare för att försäkra sig 
om att det inte uppstått missförstånd.” 
 
Dessa familjer sades också vara ”…mer tidskrävande och relativt sett mer resursanvändande.”  
Bilden förstärks ytterligare genom följande citat: ”…kräver mer av mig i både tid som t ex 
hembesök, tätare besök på mottagningen samt eventuellt konsultationer och teamarbete och 
inte minst huvudbry.” Man behöver ofta ge extra stöd och arbeta för att skapa goda kontakter 
med socialt nätverk, t ex barnets farmor. En god kontakt med familjens nätverk sågs som 
väsentlig. 
 
Man påpekade vikten av samarbete: ”Behovet av samarbete med andra yrkesgrupper är ofta 
större, eftersom dessa föräldrar ofta har många kontakter runt sig. På grund av det stora antal 
kontakter föräldrarna har är en samordning viktig, eftersom det ibland kan vara svårt för dem 
själva att förstå vem som gör vad och var de ska vända sig med olika frågeställningar.” 
 

Hur underlättas arbetet? 
Saknar DU något i ditt arbete som skulle underlätta arbetet kring föräldrar med 
intellektuella begränsningar? I så fall, vad?  
Man ville ha mer tid till sitt förfogande i varje enskild fall. Av svaren framgick att man anser 
att samarbete är vikigt. Det poängterades att ett fungerande samarbete med andra som i sitt 
arbete möter dessa föräldrar är önskvärt. Man nämnde att man saknar samverkansgrupper och 
stödjande nätverk. Man efterfrågade mer kontakt bland annat med habiliteringen samt 
kommunikation med övriga ”aktörer”. Exempel på detta är möjlighet till dialog med 
barnmorskan under graviditeten och vid planeringen inför förlossningen föreslogs som önskad 
insats. Handledning, utbildning, metodutveckling och informationsmaterial är ytterligare 
konkreta exempel på vad som saknades. 
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Kan samhället kompensera? 
Anser Du att samhället kan kompensera för brister i föräldraförmåga?  
En del av svaren redovisar vi här i två grupper utifrån de synpunkter informanterna lämnat 
och ger besked om i vilken utsträckning samt under vilka villkor kompensation är möjlig.  
 
Ja:  

• ”Oh ja, en hel del, genom föräldrautbildning och stödpersoner. Men det finns gränser, 
för det får inte heller finnas för många olika personer runt barnet, det blir rörigt.” 

• ”Ja, under kontorstid” 
• ”I viss mån” 
• ” Jag anser att samhället måste kompensera för dessa brister. Vi kan bidra med en del i 

förskolan men föräldrarna måste få mycket stöd och hjälp från andra instanser för att 
klara föräldrarollen. ” 

 
Nej: 

• ”Det får inte finnas för många personer kring barnet – det finns gränser.” 
• ”Samhället kan inte kompensera om graden på bristerna är för allvarlig.” 
• ”Nej, om man med samhället avser de tjänster som produceras från samhälleliga 

insatser och inte det egna nätverket.”  
• ”Nej, det borde finnas mer resurser t.ex. ´hemma hossare`” 

  
Svaren gav också information om synpunkter i de fall då föräldrarnas förmågor inte räcker 
till. Om ett barn familjehemplaceras t ex, ansåg man att: ”Föräldrarna borde ju i de fallen ändå 
kunna ha kontakt med barnet.” Ökad tillgång till praktisk, konkret hjälp med smidighet i 
organiserandet av insatserna efterfrågades.  
 
Följande citat belyser de komplexa aspekter som professionella har att ta ställning till vid 
bedömningen av föräldraförmåga: ”Till viss del tycker jag att samhället med hjälp av olika 
insatser kan kompensera för brister som finns och jag tycker också att det är viktigt att kunna 
göra det för att undvika större ingrepp i familjens och barnets liv än vad som behövs. Detta är 
dock beroende på hur stora föräldrarnas brister är, vilken typ av brister det rör sig om samt 
hur föräldrarna ställer sig till att ta emot den hjälp som erbjuds.” 
 

När är det motiverat att omhänderta? 
När anser Du att det är motiverat att omhänderta ett barn till föräldrar med intellektuella 
begränsningar?  
Det påtalades i svaren att samma måttstock avseende barnets välbefinnande ska gälla i dessa 
utredningar som i andra. I bedömningen tar man i första hand fasta på förmåga/oförmåga att 
tillfredställa barns behov av fysisk och psykisk utveckling. I flera svar poängterades barnets 
rätt till sunda känslomässiga och sociala uppväxtvillkor. Skyddsaspekten gavs ett stort 
utrymme i svaren såväl i känslomässigt som i kroppsligt hänseende. Oro fanns över att barn 
riskerar att ”fara illa”, ”tar skada” eller ”när man inte kan skydda barnet”. Även den materiella 
standarden lyftes fram som väsentlig att ta hänsyn till i bedömningen av barnets välfärd. 
 
Ett annat sätt att värdera situationen var relaterad till bedömningen av resursbehov eller 
mängd av nödvändiga insatser. Av svaren framgick att om det krävs kvantitativt mycket 
insatser, som ”24 timmar per dygn”, om man har försökt med allt och ändå inte lyckats "trots 
massiva insatser”, finns inget alternativ till omhändertagande. Informellt nätverk med familj 
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och vänner till föräldrar med intellektuella begränsningar sågs som en möjlighet till stöd 
kompensation.  
 
Omhändertagande måste bli aktuellt enligt svaren, då sammantagna insatser t ex i form av 
behandling och utbildning visat sig vara otillräckliga. Samma sak gäller om det inte går att 
kompensera med naturligt nätverk i kombination med insatser från samhället. 
Ytterligare en aspekt som påverkar ställningstagande till en placering är huruvida föräldrarna 
är motiverade att frivilligt ta emot stöd. Följden blir alltså att om en förälder med 
intellektuella begränsningar ”saknar insikt om sina begränsningar” och därmed motsätter sig 
stöd utifrån, bidrar detta till en negativ outcome och man har inte något annat val än ett 
omhändertagande.  
 

Kommentar utifrån mammornas synpunkter  
I intervjuerna har framkommit att kvinnorna hade stödinsatser från olika samhällsinstanser. 
De exempel på stödinsatser som angavs visade en omfattning och mångfald som samstämmer 
med de professionellas syn på målgruppens behov. Samtliga kvinnor hade en kontaktperson 
enligt LSS. Tre kvinnor hade god man eller förvaltare som hjälper dem med ekonomin. 
Samtliga hade pågående eller tidigare kontakt med Vuxenhabiliteringen. Flera av mammorna 
hade kontakt med Barnhabiliteringen för sina barn. Tre familjer hade kontaktfamilj via SoL 
där barnen fick bo med en viss regelbundenhet, t ex en helg i månaden. 
 
En annan insats som kommunen erbjöd var deltagande i speciella ”Mammabarngrupper”. 
Denna insats stämmer med vad professionella lyfter fram som viktig. Professionella tycks 
använda sig av utbud som detta, bland annat som en stödinsats som främjar anknytning. En 
vanlig stödinsats som hemterapeut, vilket erbjuds alla sorters utsatta familjer, var något som 
en del av mammorna hade tillgång till. Informanterna rapporterade att familjerna fick hjälp 
med sådant som främjar anknytning. Det skedde då hemterapeuterna kom hem till familjen på 
regelbunden basis och gav praktiskt stöd med tillfälle till inlärning av nya färdigheter.  
 
Två av kvinnorna hade i sitt boende stöd via LSS. När man får vardagen att fungera – rutiner, 
energi över - befrämjas förutsättningar för bättre anknytning. Några av kvinnorna hade 
tillsammans med sina barn varit på utredningshem. Vid närmare analys av mammornas svar, 
kan vi se, att vissa tagit till vara denna insats som en möjlighet att jobba med sin relation till 
sitt barn och förbättra förutsättningarna att få igång en bra anknytning till sitt/sina barn. Dessa 
mammor kunde använda sig av ”stödinsatsen”, trots att deras inställning var att det är starkt 
kränkande att bli ”utsatt” för det ifrågasättande och den rädsla för att bli av med sitt barn som 
utredning innebär.  
 
En speciell form av stöd fördes fram som önskemål och beskrevs som nuvarande boendestöd i 
form av ”servicebas”, kompletterat med kompetens runt familj och föräldraskap. Servicebas 
är en form av boendestöd med självständigt boende men med tillgång till hjälp och stöd från 
personal som har kunskap om funktionshinder. Stödet ges vid på förhand överenskomna 
tidpunkter. Dessemellan kan personal sökas av den boende vid mer spontant hjälpbehov. 
Utöver detta ordnas ofta social samvaro någon eller några kvällar i veckan. Stödinsatserna är i 
regel av mer planerande och organiserande art. 
 
I övrigt nämndes konkret form av hjälp – och som inte alltid hade direkt med barnet att göra – 
till exempel arbetsanskaffning och ekonomisk rådgivning. Att få ett arbete och bättre ekonomi 
beskrevs av kvinnorna som något eftersträvansvärt och skulle innebära statushöjning, bidra 
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till eliminering av stigmatisering, öka social interaktion och delaktighet i samhället. Det stöd 
som mammorna angav och som direkt rörde barnen, gällde till exempel hjälp med läxläsning 
och avlastning, familjeläger och hjälp i planering av roliga aktiviteter med barnen. Andra 
insatser som nämndes var hjälp med kontakter med skolan för konflikthantering och 
avvärjande av mobbing.  
 
Kvinnorna önskade även lära sig mer om barns utveckling. Detta är ett särskilt angeläget 
önskemål, då funktionshindret begränsar möjligheter och tillfällen för dessa kvinnor/föräldrar 
att förvärva information och kunskap generellt och runt föräldraskap speciellt. Vidare 
uppgavs ”hjälp till självhjälp” som ett önskemål.  
 

Vad är ett gott bemötande? 
Vad tycker Du kännetecknar ett gott bemötande när du möter föräldrar med intellektuella 
begränsningar? 
Att korrekt uppfatta förälders kognitiva nivå, anser ett flertal vara en förutsättning för ett gott 
bemötande av föräldrar med intellektuella begränsningar. De menar att om man gör en riktig 
bedömning, är det lättare att anpassa nivån på t ex ett möte, så att föräldern hänger med. 
Informanterna exemplifierade detta med att man anpassar sitt språk med tanke på de kognitiva 
begränsningarna, i bemärkelsen att man pratar tydligt, använder enkla ord, talar långsamt. 
Skrivet material i form av broschyrer som komplement föreslogs.  
 
Det egna förhållningssättet nämndes. Det är viktigt att man är lyhörd, ”…att ta deras 
eventuella oro på allvar”, ”Att man som socialsekreterare har som utgångspunkt att 
föräldrarna älskar och vill sitt barn det bästa” och ”Lyssna, bekräfta, visa att du förstår vad 
som sägs…”. ”Föräldrar med intellektuella begränsningar är som alla andra föräldrar, behöver 
känna sig sedda”. Informanterna menade att det är nödvändig att kunna ge mycket tid. Att ha 
tålamod ingår i ett gott bemötande och att man är tillgänglig. 
 

Hur upprätthålla gott bemötande? 
Hur upprätthåller Du förutsättningar för ett sådant bemötande?  
En del svar belyste hur de professionella gjorde för att skapa förutsättningar för gott 
bemötande. Det gjorde de genom att se till att de hade gott om tid för mötet med föräldern 
med intellektuella begränsningar och genom att skapa ett tryggt klimat.” Att möta klienterna i 
en miljö där de känner sig trygga och att försöka avdramatisera kontakten med socialtjänsten. 
Som i andra kontakter försöker jag så gott det går att placera mig i klientens verklighet och att 
utgå från den.”  Informanterna kommenterade hur de tänkte inför ett möte med föräldrar med 
intellektuella begränsningar: ”Tänker mig för innan jag pratar, planerar hur jag ska förklara.” 
Informanterna tog upp igen hur de försöker att använda enkelt språk, korta meningar, ge 
”lagom” dos av information som en del i ett gott bemötande. 
 
I svaren framgick vikten av att inte ha för stor arbetsbelastning. Att kontinuerligt förvärva mer 
kunskap med möjlighet till uppdatering genom utbildning och handledning nämndes av flera 
som ännu ett sätt att vidmakthålla goda förutsättningar. 
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Möjligheten att rådgöra med någon 
I ärenden med föräldrar med intellektuella begränsningar, tycker Du att det skulle vara bra 
att konferera med någon? I så fall när, hur och med vilka? 
Samtliga svar pekade på en positiv inställning till att ha någon att rådgöra med. Att ta kontakt 
med andra vid ett tidigt stadium är att föredra. När det gäller utredningar och delgivning av 
resultat anser informanterna att det är extra viktigt att diskutera med någon annan. Det kan 
behövas regelbundna möten, men möjligheten ska finnas att vid akuta behov kalla ihop 
professionella som är involverade i ärendet. Tillgång till specialiserad och väl uppdaterad 
referensgrupp för råd, handledning och vägledning önskades. ”Det kan vara olika former från 
att ha någon form av anonym handledning till att ha gemensamma möten med föräldrarna 
eller någon form av utredning kring föräldrarnas förmågor.” Följande citat sammanfattar väl 
de erhållna svaren: ”Jag tror att samarbete är viktigt i dessa ärenden.” En möjlighet att 
konferera med någon, exempelvis på habiliteringen, rörande frågor om förälderns specifika 
begränsningar är bra. Samarbete med exempelvis psykolog kan också vara viktig i ett 
utredningsskede. En kontaktperson eller kontaktfamilj kan eventuellt också behöva någon att 
konferera med.” 
 

Egna attityders betydelse 
Spelar dina attityder någon roll i mötet med föräldrar med intellektuella begränsningar? 
Hur? 
Alla utom en informant svarade på frågan. Av dem som svarade ansåg samtliga att egna 
attityder har betydelse i mötet med föräldrar med intellektuella begränsningar.  
 
Flera informanter refererade till de personer de i allmänhet träffar och menade att önskan om 
och rätten till ett respektfullt bemötande är gemensamt för alla människor: ”Mina attityder 
spelar roll i mötet med alla andra människor, alltså även i dessa fall.”, ”Alla måste mötas med 
respekt!”, ”Jag tror att mina attityder spelar en stor roll, när det gäller att etablera en bra 
kontakt med familjen. Föräldrarna ska känna förtroende för mig.”  
 
Medvetenhet och viljan att påverka och kontrollera sina attityder blev tydliggjort i citatet 
nedan: ”Mina attityder, oavsett om det gäller missbrukare, invandrare eller föräldrar med 
intellektuella begränsningar spelar antagligen en roll när jag möter dessa människor. För mig 
är det viktigt att jag är någorlunda medveten om dessa och att jag har, eller skaffar mig den 
kunskap som behövs för att kunna göra bra bedömningar.” Om vi isolerat tittar på svaren på 
denna fråga framstår det som om informanterna inte gör någon skillnad på dem de möter. I de 
svar som inkommit var medvetenheten uppenbar om attityder och dessas inverkan på 
förhållningssätt. Vi fick inga svar som röjde egen inställning och innehåll i attityder.   
 

Bedömning av arbetets svårighetsgrad 
Har något varit svårare eller enklare än Du trott i arbetet med föräldrar med intellektuella 
begränsningar? Vad? 
Informanterna svarade att arbetet med föräldrar med intellektuella begränsningar många 
gånger är svårt och frustrerande. De känner sig maktlösa i arbetet med dessa familjer. Man är 
rädd att kränka föräldrarna och på det sättet mista föräldrarnas förtroende, vilket inte skulle 
gagna barnet. Vidare redovisade man att arbete med föräldrar med intellektuella 
begränsningar är tålamodsprövande och förutsätter att man har tillgång till handledning. 
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Informanterna avrådde från ensamarbete. Man såg fördelarna med att ha en samarbetspartner i 
ett ärende. Det medför tillfällen att diskutera eventuella stödinsatser och åtgärder. 
 
En annan svårighet som fördes fram var situationen när föräldrar med intellektuella 
begränsningar säger sig förstå och håller med, men den professionella är osäker på om så är 
fallet. Ibland är situationen mer tydlig och det står klart att föräldrar med intellektuella 
begränsningar inte har förstått sådant som informanten har uppfattat som enkel kunskap. 
Begränsning i minnet hos föräldrar med intellektuella begränsningar kan medföra problem i 
kontakten.  
 
Hur vet man som professionell att föräldrar med intellektuella begränsningar förstår barnets 
behov var en annan fråga som togs upp. När så inte är fallet, och det blir aktuellt med 
åtgärder, inträder nästa svårighet. Till alla typer av föräldrar är det svårt att förklara att man 
bedömer att deras föräldraförmåga inte räcker. ”…det är svårt att göra ett omhändertagande 
av ett barn där familjen verkligen gör sitt bästa, tar emot alla insatser…”  Svaren visade på att 
det finns många funderingar och överväganden som upptar de professionella. Det är extra 
svårt att bedöma föräldraförmågans inverkan på barnen i familjer där en eller både föräldrar 
har intellektuella begränsningar. En informant uttryckte: ”Det finns kanske en risk att dessa 
barn inte får vad de behöver, speciellt om barnet själv är svagbegåvad.” Informanterna 
brottades med aspekter som inverkar på barnets välbefinnande och utveckling och som är 
kopplat till anknytning och stimulans: ”…att vara kvar i sin miljö och vara högt älskad av sina 
biologiska föräldrar för just den man är eller byta till en mer stimulerande miljö för att 
eventuellt utvecklas förbi sina föräldrar...”  
 
Det faktum att många ”hjälpare” i olika verksamheter är inblandade är en svårighet i sig, 
enligt enkätsvaren. Man upplevde det rörigt och svårjobbat, det blir otydligt för alla 
inblandade. Att samarbetet fungerar blir extra viktigt i dessa ärenden, framhölls det. Av 
svaren kan vi utläsa att bedömningen av stödinsatsernas omfattning upplevs svår, framförallt 
kanske utifrån tidsaspekten, då stödinsatserna är aktuella under så lång tid. Det framgick av 
svaren att informanterna tyckte det var svårt att avgöra vad som är relevanta, realistiska 
stödinsatser – till mängd, innehåll och genomförande - från samhället. En informant menade 
att det samhället kan erbjuda inte räcker till för att kompensera brister i dessa familjer. En 
informant menade att det var svårt att hålla kontakten på lagom nivå. Det var svårt att inte ta 
över. 
 
Det fanns också svar som gav upplysning om att arbetet i dessa familjer kunde vara enklare, 
då man menade att mammorna ofta är ”lättsammare”.  
 

Kommentar utifrån mammornas synpunkter:  
Alla tillfrågade kvinnor hade erfarenhet av olika slags bemötande, både positivt och negativt 
och hade en ganska klar bild av hur man ville bli bemött. En del upplevde vissa professionella 
påträngande, men slätade över med: ”de vill bara väl”. Vissa av kvinnorna hänförde 
otillfredsställande bemötande till sitt funktionshinder, vilket bidrog till att de inte kände sig 
accepterade: ”Folk blir arga och irriterade när man inte förstår…Detsamma om man har 
synpunkter eller ställer krav.”  ”Jag blir bemött på ett konstigt sätt och man ifrågasätter så 
mycket om mitt barn.” En mamma uttryckte att det stöd hon efterfrågade skulle vara icke-
kontrollerande. Hon uttalade: ”…ska vara stöttande...inte kritisera eller kränka.” 
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Det uttalades kritik om hjälp som uteblivit trots överenskommelse. Engagemang och önskan 
att delta i beslutsprocesser och att ha möjlighet att påverka, formulerades runt hur umgänget 
skulle se ut med barn som omhändertagits. Mamman ville få gehör för sin önskan att träffa sitt 
barn oftare och i annan miljö. En mamma gav konkreta exempel på att ha blivit utsatt för 
gränslös och kränkande behandling och saknade flexibilitet hos handläggare och behandlare. 
 
Kontakt byggd på respekt fördes fram som en nödvändighet för att känna sig delaktig. Andra 
förde fram det motsatta förhållandet och beskrev hur de första minuterna i en kontakt ”satte 
stämpel” på personen med funktionshinder. Kvinnorna berättade om kommunikation som inte 
fungerat. Det gavs exempel då kvinnorna inte fått gehör vid försök till dialog. Andra uttryckte 
känslan av att inte bli tagen på allvar, inte känna sig kompetent. Det fanns ett stort gap mellan 
en förälder med funktionshinder och behandlaren/hjälparen. Ibland är det lättare att få 
förtroende och etablera kontakt med andra kategorier av hjälpare än dem som är beslutande. 
Det tyder uppgifter på, som ”familjehemmet stöttade”, eller ” då kunde jag prata med 
familjehemsmamman.”  
 
I intervjuerna framgick också att kvinnorna hade kontakt med en del professionella som var 
mycket betydelsefulla för dem. Flera av kvinnorna berättade om mångårig kontakt med MVC 
och BVC. Kontakterna hade bibehållits också sedan barnen kommit upp i tonåren. Positiva 
kontakter hade upprätthållits under lång tid.  
 

Sammanfattande kommentarer utifrån såväl mammor som professionella  
I svaren från de professionella har inte framkommit kontaktorsak av preventiv eller 
uppsökande karaktär. Enligt informanterna inkommer en anmälan i regel efter att bristerna har 
pågått en längre tid.  
 
På frågorna om samarbete med andra instanser/tjänstemän lämnades knapphändiga svar. 
Informanterna gav endast svar på vilka man samarbetade med. Avseende hur, i vilka frågor 
och i vilken utsträckning lämnades inga svar. Betyder det att samverkan behöver utvecklas? 
 
Vi finner i intervjustudien exempel på gott bemötande från professionellas sida. Det rör sig då 
om professionella som lyhört och med respekt mött föräldern. Mammorna tycks vara väl 
medvetna om sina brister men den maktobalans som råder, framför allt mellan 
socialtjänstemän och föräldrar, inverkar menligt på relationen. Möjligen speglas bristen av 
funktionshinderkunnande hos professionella i den känsla flera av kvinnorna angav, nämligen 
att inte ha rätt att kräva, eller framföra önskemål. Mammornas upplevelse var att deras 
funktionshinder var till besvär för de professionella. Det fanns annan information som vittnar 
om mångåriga och förtroendefulla kontakter. Då har det företrädesvis gällt professionella 
inom mödra- och barnhälsovård. 
 
Intervjusvaren ger vid handen ett berättigande av professionellas oro precis som det redovisas 
i enkätsvaren. Brister som kan vara avgörande för barnets välbefinnande riskerar att förbises, 
då föräldrarna/mammorna gör allt för att dölja dessa. Ett mer adekvat bemötande från 
professionellas sida som ett resultat av höjd kunskapsnivå och blick för målgruppens 
heterogenitet, kan möjligen minska dessa föräldrars i allmänhet, tendens att vilja framstå i 
bättre dager än vad som är det verkliga. Å andra sidan är föräldrarnas oro berättigad. Deras 
föräldraförmåga synas och granskas. 
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Rädslan att barnet ska omhändertas om förälderns brister erkänns av föräldern själv har en 
negativ effekt. Rädslan motverkar uppbyggnad och utvecklande av en förtroendefull relation, 
liksom motivering att ta emot stöd. Här har professionella en utmaning, nämligen att 
överbrygga dessa svårigheter. Myndighetsutövning och maktobalans är ett ovedersägligt och 
svårbearbetat faktum. 
 
 

6. Diskussion  

Mötet mellan mammornas och de professionellas perspektiv 
I intervjuer med mammor med intellektuella begränsningar, ville vi ta reda på erfarenheter 
och synpunkter de själva har på sitt stödbehov och det bemötande de får. Svaren från 
kvinnorna i studien visar att mammorna har funderingar och känslor som rör attityder och 
bemötande från omgivningen. Hur stödet ska vara utformat är ett ämne som rymmer en 
mängd aspekter och spänner över flera områden.  
 
Genom enkäten till professionella har vi sökt svar på de professionellas erfarenheter av och 
inställning till arbetet med dessa föräldrar. Den generella kunskap om människors fungerande 
och den helhetssyn som präglar de professionellas förhållningssätt i stort, synes vara en god 
grund att bygga vidare på. Den öppenhet, eftertänksamhet och seriositet som vi mött hos 
professionella, gör ett starkt intryck.  
 
Så här i efterhand, kan vi konstatera att kompletterande intervjuer, om vi träffat mammorna 
vid flera tillfällen under en längre period och om vi dessutom kompletterat med observationer, 
skulle ha givit ännu mer intressant information. Initialt närde vi även tanken att ställa frågor 
till just de intervjuade mammornas professionella nätverk. Sekretess och etiska dilemman 
hindrade oss från att göra det. Tidsbrist/-åtgång är ytterligare begränsande faktorer. Med 
hänsyn till de villkor vi har haft att utgå ifrån, anser vi oss nöjda med de data vi fått in.  
Vi menar att vi har fått svar på våra frågeställningar. Vi har fått del av de professionellas 
erfarenheter och deras syn på föräldrar med intellektuella begränsningar. Mammornas svar 
har bidragit till en fördjupad förståelse för familjernas situation. Utifrån materialet har vi 
kunnat resonera runt lämpligt stöd och möjlig stödutformning som vi redovisar nedan. I det 
fortsatta blandar vi egna synpunkter med annan samlad erfarenhet och forskning inom 
området. 
 
Alla önskar sig ett gott bemötande. Vi kan dock konstatera att många, även professionella av 
olika kategorier, upplever svårigheter i mötet med personer med intellektuella begränsningar. 
Detta gäller i synnerhet när dessa personer är föräldrar. Det finns flera aspekter som bidrar till 
gott bemötande. Personer med intellektuella begränsningar som föräldrar väcker många 
känslor. Mediadebatten som vi delvis refererat speglar detta. Inte ens i vår professionella roll 
är vi fria från känslor, värderingar, attityder och om inte professionella medvetandegörs om 
egna reaktioner och ställningstaganden kommer dessa oundvikligen att påverka 
förhållningssättet. Vi menar att det är väsentligt att våga lyfta fram och vädra åsikter och de 
svårigheter man upplever i mötet med familjer där en eller båda föräldrarna har intellektuella 
begränsningar. Det är endast genom kontinuerlig rannsakan - individuellt samt gärna med 
kollegor, då man utan omsvep tar fram de föreställningar man har - som fördomar kan 
separeras från fakta. Vi är alla påverkade av den kultur och de traditioner som dominerat. 
Detta har tidigare visat sig bland annat i att graviditeter kontrollerades hos vissa grupper. Idag 
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är steriliseringslagen avskaffad och därmed har samhället tagit ställning för allas rätt att skaffa 
barn. Vi kan dock notera att attityder förändras ytterst långsamt. Genomförande av lagar 
speglar inte alltid medborgarnas attityder. Det behövs kunskap och goda exempel för att 
befästa inställningar ska revideras.  
 
Vid studiebesök i England och i de internationella kontakter vi för övrigt haft, noterar vi en, 
vad vi vill kalla, pragmatisk inställning. Man utgår ifrån att en del personer med intellektuella 
begränsningar skaffar barn och inser att familjerna behöver stöd för att barnen ska få så goda 
uppväxtförhållanden som möjligt. Vi tror att om vi i Sverige anammade denna inställning 
kunde mycket vara vunnet. På det sättet skulle den negativa kraft som onyanserat 
ställningstagande medför kunna minimeras. Då skulle krafter frigöras för konstruktiva 
ansatser såsom utveckling av metoder och adekvata stödinsatser. 
 
Vi tror att en framkomlig väg är att undvika polarisering mellan vuxen- och barnperspektiv 
och istället tänka i riktning mot vad som är bäst för alla parter. Med barnets behov i 
förgrunden följer naturligt att stötta föräldrarna. Det innebär inte att man därmed automatiskt 
intar ett visst perspektiv, barn kontra vuxna. Tvärtom är det för barnets skull föräldrar stöttas. 
Vad som är bra för barnet är i flera hänseenden också bra för föräldern och vice versa. Att ge 
adekvat stöd vid lämpiga tillfällen behöver inte uppfattas som att den professionelle 
uppmuntrar personer med intellektuella begränsningar att skaffa barn och betyder heller inte 
att personal propagerar för föräldraskap. Tvärtom är vi tillbaka i det pragmatiska synsättet: 
Det finns familjer där en eller både föräldrarna har intellektuella begränsningar. Dessa 
föräldrar och barn behöver stöd. 
 
Den frivillighet stödet erbjuds utifrån är inte sällan förknippat med ett slags sekundärt tvång. 
Gör inte föräldern som sägs, finns risk att barnet omhändertas. Det är här ”rätt utformning” 
kommer in. Stödet behöver erbjudas så att det går att ta emot. Gott bemötande är avhängigt ett 
förhållningssätt som inbegriper omtanke. Det är en komponent i den form av samverkan som 
vi tidigare beskrivit. Omtanke så som vi menar, förutsätter ett engagemang och inkännande 
som medför inblick och kunskap om personens situation. Förhållningssättet innebär 
delaktighet och jämbördighet avseende mänskliga behov, såsom att mötas respektfullt, vilket 
också framgick av mammornas svar.  
 
Mammorna och de professionella uttrycker sig samstämmigt när det gäller att beskriva 
stödinsatsers omfattning och mångfald. En aspekt som belystes från ömse håll var behovet av 
utökat tidsutrymme. Denna samstämmighet skulle kunna utgöra grund för fortsatt 
arbetsallians.  
 
För de professionella är tid en förutsättning för att till exempel hitta rätt pedagogiska insatser. 
Man behöver först kartlägga den enskildes behov, undersöka de stödinsatser som finns att 
tillgå, implementera, verkställa och utvärdera. Ytterligare tid krävs för att i vissa fall hitta 
alternativ, eventuellt modifiera och komplettera de insatser som föreslagits och prövats. I takt 
med att barnet växer och utvecklas och omständigheter förändras, krävs kontinuerlig 
omprövning. Detta är tidskrävande. Eftersom en person med intellektuella begränsningar 
naturligt nog har svårighet med inlärning, tar färdigheter längre tid att befästa. För 
automatisering av färdigheter krävs upprepade inlärningstillfällen och oftast med förebild och 
vägledning. Denna resurs i form av tid och engagemang kräver sanktion och mandat från 
arbetsgivaren. Professionella gav i enkätsvaren uttryck för detta och sökte mandat att få 
utrymme för detta mer tidskrävande arbetssätt. 
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Den extratid som kan behövas får emellertid inte bli till ett fördröjande som går ut över 
barnets välbefinnande. Här ställs höga krav på den professionelles omdöme. Det beslut som 
bedömningen innebär medför ett ansvar som vilar tungt på den professionelle. Den 
professionelle behöver ha metoder för att göra en riskanalys. För de flesta gäller att man inte 
vill äventyra en etablerad relation och kontakt. Men den grund som läggs i början av ett 
relationsbyggande, den kartläggning och sondering som initialt görs, gagnar i de flesta fall 
fortsatt arbete oavsett utfall. 
 
En annan tidsaspekt är samarbete med andra instanser. Samarbete kan vara såväl tidskrävande 
som tidsbesparande. Föräldrarna i vår studie och de vi möter i vår kliniska vardag, ser positivt 
på samordning mellan verksamheter. 
 
Kartläggning av en persons intellektuella förutsättningar hör oftast inte till arbetsuppgifterna 
för de yrkeskategorier vi vänt oss till. I olika grundutbildningar är kunskap om olika 
livsvillkor för personer med funktionshinder ofta inte beaktat, vilket medför att professionella 
har otillräcklig beredskap i mötet med denna grupp. Betydelse av närmare identifiering av 
orsak till individens brister, hör inte alltid till kulturen. I akt och mening att ge alla en lika 
chans, kan professionella avstå från bedömning och kategorisering. Vi menar att människan 
alltid kategoriserar för att ordna och sortera sin tillvaro, oavsett roll, (alltså såväl som 
professionell som privatperson.) Det finns nackdelar med att inte se detta och att inte våga tala 
om det. Konsekvensen blir lätt att klienter/patienter/brukare, inte får tillgång till de resurser 
som de behöver. Resultatet blir missbelåtna klienter och en större samhällsekonomisk kostnad 
(det tar längre tid att hitta rätt insats, föräldrar och barn kan fara illa och det kan skapa 
förvirring). Möjligen ser sig de tillfrågade personalgrupperna som hjälpare i det dagliga med 
konkreta problem och inser inte att fortsatt stöd och hjälp skulle gagnas av att djupare 
identifiera problemet. Stödet skulle bli ”mer rätt” och göra större nytta över tid.  
 
 
Professionella i vår studie, men även de vi mött i samband med föreläsningar vi hållit i ämnet, 
är angelägna om att lära mer om funktionshinder. De upplever sig behöva mer kompetens för 
att bedöma potential hos föräldrar med utvecklingsstörning eller andra intellektuella 
begränsningar. Kunskap om intellektuella funktionshinder är svårt att hålla aktuell eftersom 
föräldrar med intellektuella begränsningar för flera yrkespersoner representerar endast en 
bråkdel av dem man träffar. Den oro som ligger till grund för professionellas förhållningssätt 
tycks vara grundad på slutsatser utifrån gruppen som helhet och man tenderar att förbise den 
enskilda människans individualitet. Risken är att man inte ser den enskilda människans unika 
styrkor och specifika svårigheter i relation till de särskilda omständigheter (till exempel 
partner, barnets personlighet, socioekonomiska villkor, etc.) personen lever under. Uttalanden 
om till exempel prognos av förälderns omsorgsförmåga görs inte självklart utifrån individen, 
utan är ofta grundad på generella antaganden. Genom ökad kännedom om funktionshinder, 
som ger bättre förmåga till identifiering av målgruppen och de enskilda personer som ingår 
däri, kan generaliseringarna på sikt minimeras. 
 
Att ha intellektuella begränsningar kräver att speciella möjligheter till kompensation erbjuds 
när det gäller föräldrafunktioner. Den kognitiva nedsättning som en förälder med intellektuell 
begränsningar har kan betyda att hon/han behöver hjälp med praktiska uppgifter, vilket inte 
nödvändigtvis behöver påverka barnets välbefinnande. En annan konsekvens av intellektuella 
begränsningar är att man har svårt med abstrakta resonemang. Förmåga till överblick som 
krävs för att göra omdömesgilla överväganden är begränsad hos personen och måste 
kompenseras av omgivningen. Det blir således viktigt för professionella att känna till 
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konsekvenser av funktionshindret, ställa vägledande frågor och hjälpa till att formulera sig för 
att kompensera. 
 
Kompensatoriska insatser behöver inte vara negativt för barnet. Men hur mycket 
kompensation kan ges innan barnet tar skada av det? Svaren från de professionella indikerar 
att mängden stöd är avhängigt om barnet ska kunna vara kvar hos föräldern. En resursbrist 
som måste kompenseras stor del av dygnet kräver mycket personal och avfärdas av de 
professionella i studien. Det anses bli för rörigt för barnet. Men om ett barn till exempel 
upplever otillräcklig anknytning, hur kompenserar man för detta hos barnet och föräldern? 
Kan då samhället kompensera? Socialarbetaren hamnar ofta i en brydsam situation att 
balansera positivt mot negativt, förälderns kärlek gentemot barnet å ena sidan mot brister i 
stimulans och beskydd å andra, samtidigt som föräldern presterar på toppen av sin förmåga.  
 
Här ställs stora krav på professionen. Ett flexibelt, okonventionellt handhavande och 
utnyttjande av de stödinsatser som samhället kan erbjuda har tidigare framförts som 
nödvändigt och stöds av forskning (Booth & Booth, 1995). Familjens hela stödnätverk blir 
betydelsefullt liksom ett analyserande av familjemedlemmarnas egna resurser. Kan fadern 
kompensera där moderns resurser tryter och vice versa? För att få perspektiv på innehåll och 
utformning av kompensatoriskt stöd och uppbackning från nätverket till föräldrar med 
intellektuella begränsningar är det viktigt att relatera det vi finner i kontakten med dem, till 
vad som gäller generellt för den övriga populationen. Vi upptäcker då – till exempel med 
Sterns hjälp – att själva grundbehovet finns hos alla mammor. Behov av nätverk är inte unikt 
för vår målgrupp. Det som är specifikt för gruppen är svårigheten att upprätthålla ett nätverk. 
Kontakt med de personer som ingår i nätverket kräver samordning av flera faktorer och 
moment, vilket föräldrar med intellektuella begränsningar kan behöva hjälp med.  
 
När vi pratar om föräldraskap i allmänhet finns en mängd variabler som interagerar med 
varandra och som gör bedömningen av tillräckligt gott föräldraskap osäker. Att rätt bedöma 
förmågan hos föräldrar med intellektuella begränsningar är komplext. Samtidigt som 
utredaren anpassar kravnivån på föräldrarna (vilket t ex innebär lättläst information till 
föräldern), måste nivån för barnets välfärd vara minst ”good enough”. Det är alltså en fråga 
om en professionell hållning som innebär simultankapacitet/split vision. Ansvaret att hålla 
kvar överblicken med fokus på såväl föräldern som barnet vilar på den professionelle. I fråga 
om föräldrar med intellektuella begränsningar blir denna uppgift särskilt väsentlig.  
 
Det händer att många insatser prövas, men såväl professionella som klienter upplever att det 
inte blir tillräckligt eller fullt ut tillfredsställande. När det gäller dessa familjer kommer 
insatser alltid att vara nödvändiga och det behöver dessutom förändras, i takt med 
utvecklingen av barnet och förändrade omständigheter i familj och omgivning. Professionella 
måste ständigt vara ett steg före, för att förebygga, underlätta och ge förutsättningar för 
familjen att utgöra en så utvecklande miljö som möjligt för barnet. Detta är således en 
dynamisk och kontinuerlig process. Med ett förhållningssätt som inrymmer såväl barnets 
bästa som förälderns behov kan arbetsmetoder utvecklas så att allas rättigheter förstärks. 
Konkret skulle det kunna ta sig uttryck i stöd som varierar efter barnets ålder och mognad, 
anpassat, utformat i delaktighet med föräldern och erbjudet på ett sätt som föräldern kan ta 
emot. Det kan vidare innebära att stödet och insatserna utvecklas, att föräldrarna ges chans 
och stärks i sin roll, så att föräldern kan fortsätta vara och fungera som förälder även i de fall 
barnet måste få en kompletterande familj. 
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Om ett omhändertagande av barnet blir aktuellt menar vi att det är väsentligt att föräldern får 
fortsatt stöd i att vara förälder. Om föräldern stöttas i sitt föräldraskap även efter ett 
omhändertagande gagnas inte bara föräldern utan detta kommer även barnet tillgodo. Utan att 
göra oss skyldiga till förenklingar vill vi mena att detta, men några få undantag när, är regel. 
Det finns omständigheter som gör att barn i vissa fall mår bäst av att inte träffa sina föräldrar. 
En aspekt som påverkar ställningstagande till ett eventuellt omhändertagande av barnet, är hur 
motiverad föräldern är att ta emot stöd. Motvilja att ta emot stöd blir lätt följden förstås, om 
man inte ser sitt stödbehov, som vi ovan beskrivit. Men det kan även bero på otillräcklig, ej 
anpassad information, att professionella inte lyckats förklara, göra föräldern införstådd med 
de brister som måste uppvägas.  
När ett omhändertagande blir aktuellt är det som regel just brister i anknytning, emotionella 
behov och stimulans som är orsak, vilket till exempel Kollberg (1989) för fram i sin 
avhandling och stärks av informanternas svar. De praktiska bristerna avhjälps lättare. 
Omhändertaganden görs när resultat uteblivit trots att insatser givits t ex i form av 
kompensation/förstärkning och även former av föräldrautbildningar. Det verkställs alltså först 
efter att familjen fått stöd, men utan avsedd effekt, i kombination med att nätverk saknas eller 
visar sig resurssvagt. 
 
Arbetsgivare har en viktig roll att bistå med fortbildning till sina anställda så att de kan utöva 
sitt arbete professionellt och känner sig trygga i sin yrkesroll. Nödvändigheten av support – 
vilket gruppen efterfrågar - i form av fortbildning, handledning och konsultation för att stärka 
professionella i deras yrkesutövning har tydliggjorts genom studien. Förstärkning i form av 
kontinuerlig kompetens- och metodutveckling möjliggör ökad tillit till egen förmåga i arbetet 
med föräldrar med intellektuella begränsningar och deras barn. Det finns alltmer samlad 
kunskap om föräldrar med intellektuella begränsningar, främst internationellt. Vi tycker oss se 
att det finns hinder att få ut kunskapen till de professionella. Arbetsbelastningen är ofta hög 
och tidsutrymme för förkovran är oftast begränsad. Dessutom kan en anledning vara att det 
rör sig om ett för litet antal föräldrar med intellektuella begränsningar man möter i jämfört 
med mödan man måste satsa. Det kan också bero på att den mesta forskningen sker utomlands 
och publiceras på andra språk. Vi har sett behov av ett kunskapscenter som skulle bidra till 
lättillgänglig information för både professionella och familjer. 
 

Habiliteringens roll - samverkan 
När det gäller habiliteringens roll har vi tagit fasta på fyra aspekter i fråga om föräldrar med 
intellektuella begränsningar. Habiliteringens personal kan bistå med förmedling av kunskap 
runt funktionshinder och dess konsekvenser liksom framgångsrika metoder och kognitiva 
hjälpmedel. Den andra aspekten är den personkännedom och redan etablerat arbetssätt vid 
habiliteringen, som möjliggör insatser av preventiv karaktär. Det kan röra sig om 
kursverksamhet, samtalsgrupper och individuella stödkontakter. Vidare är att vara 
nätverksbyggare, en redan befintlig arbetsuppgift som habiliteringen har. Slutligen är rollen 
som samordnare av instanser och insatser något som hör till Habiliteringens vardag. När det 
gäller Habiliteringens roll att stötta personer med funktionshinder rör det alla livsområden i 
vilket även föräldraskap torde ingå. Vi menar att det är naturligt att Habiliteringen bistår i 
dessa funktioner när det gäller föräldrar med intellektuella begränsningar.  
 
I fråga om föräldrar med intellektuella begränsningar framträder behovet av samverkan via de 
förfrågningar som Habiliteringen får från professionella inom olika verksamheter kring 
enskilda föräldrar med intellektuella begränsningar. Detta har lett till att SUF-projektet 
tillkommit. I SUF finns representanter från de samhälliga instanser som föräldrar och deras 
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barn kommer i kontakt med. Under de år vi arbetat med SUF och ordinarie habiliteringsarbete 
har vi noterat vissa dilemman när det gäller samverkan. Resultatet av denna studie bekräftar 
detta. Stora ibland orealistiska krav på Socialtjänsten kan bidra till en ansvarstyngd som blir 
svår att leva upp till och ha avgörande betydelse för de kontakter man tar. Denna obalans kan 
bero på flera orsaker, till exempel brist på tid och kunskap om varandras verksamhetsmål. 
Varje verksamhets ansvarsområde behöver klargöras. I vilka hänseenden och i vilken 
utsträckning är man beredd att vara delaktig kring familjerna?  
 
Det finns en tendens i samverkanssammanhang att representanter från olika verksamheter har 
lättare att ta emot information om individer men är mindre benägna att överlämna, för optimal 
ärendehantering, nödvändiga uppgifter. Det tror vi kan ha sin orsak i alltför stram tillämpning 
av sekretessbestämmelser. I ett samarbete där information inte kommer fram till rätt instans, 
riskerar familjerna att gå miste om insatser de annars har rätt till. Det kan röra sig om LSS- 
eller habiliteringsinsatser, för att nämna några exempel. Traditionella arbetssätt och avsaknad 
av fungerande samarbetsrutiner kan också bidra till begränsat förhållningssätt gentemot andra 
instanser. Man ser till sin egen verksamhets fördelar, men lyckas inte framföra ett bärkraftigt 
underlag så att den andra parten engagerar sig mer, för att sedan få samarbetet att fungera. En 
annan samverkansfaktor är hur man samspelar med andra personer. Viljan att samarbeta 
underlättas av att man som professionell känner sig trygg och litar till samverkanspartens 
omdöme och kompetens. Med detta vill vi säga att relationen mellan professionella är lika 
viktig som den mellan brukare/klient/patient och professionell. 
 
Optimalt är att rutiner skapas som redan tidigt fångar upp eventuella stödbehov hos personer 
med intellektuella begränsningar. Det kan betyda att flera verksamheter blir involverade redan 
under graviditeten. För detta krävs forum, där konsultation och rådgörande kan ske. Det är 
inte här fråga om att döma ut föräldrarna på förhand men lyfta fram funktionshindrets 
eventuella konsekvenser för att bidra till saklighet och skapa en öppenhet för de erbjudanden 
om stöd som kan bli aktuella. Genom detta kan professionella bidra till en god självbild hos 
föräldern vilket kommer till nytta inför att ta emot stöd och hjälp. Det skulle kunna förhindra 
”brandkårsutryckningar”, som oftast blir fallet när en anmälan inkommer efter att bristerna i 
regel har pågått en längre tid. Som en motvikt till detta har i SUF skapats en modell, ”SUF-
modellen”, vilken är tänkt som en hjälp för professionella. Denna modell visar på de instanser 
till vilka man som professionell kan vända sig med sina frågor som uppstår i mötet föräldrar 
med intellektuella begränsningar. Dessa instanser är samtidigt verksamheter som 
tillhandahåller insatser till dessa föräldrar (se bilaga 3). 
 

Framtida forsknings- och utvecklingsbehov 
Slutligen vill vi visa på områden att utforska i ämnet för att öka förståelsen av dessa familjers 
situation. I framtida forskning blir det intressant att fokusera på barns motståndskraft och 
återhämtningsförmåga, vilka är väsentliga för att möjliggöra gynnsam utveckling, även under 
begränsade villkor. Studiet av ”internal working model” (Bretherton, 1993) hos barn till 
föräldrar med intellektuella begränsningar kan ge oss information om det finns särskilda 
tendenser av anknytningsmönster – beteenden eller strategier – som är karaktäristiska för barn 
till föräldrar med intellektuella begränsningar. 
 
Pedagogisk teori och erfarenhet inom andra områden kan användas som utgångspunkt för 
vidare utveckling och anpassning för den målgrupp som är aktuell för denna uppsats. 
Tillhandahållandet av insatser kräver anpassad pedagogik. Arbetsterapeut, lärare, och 
specialpedagog är yrkeskategorier som vi menar förfogar över mycket av denna kunskap och 
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skulle kunna ha en mer framträdande roll i detta sammanhang. Skolundervisning, kanske 
främst inom särskolan, av förberedande och förebyggande karaktär, tror vi skulle kunna 
utvecklas när det gäller teman som föräldrakunskap och föräldraskap.  
 
Vår erfarenhet och resultatet från studien visar att föräldrar har en önskan att bli mer 
självständiga i föräldraskapet. Föräldrarna vill egentligen klara sig själva. Det behöver inte 
innebära att de inte skulle ”tacka ja” till insatser som kan höja deras föräldrakompetens. 
Mammorna i vår intervjustudie talade om stöd och ”hjälp till självhjälp”. Insatser i form av 
kunskap, färdigheter och tillämpning skulle ge verktyg så att de kan klara sig själva. Ett 
exempel är att lära sig mer om barns behov under de olika utvecklingsfaserna. Bristen på 
tillgång till sociala sammanhang där föräldrar naturligt kan ta in och lära tillsammans med 
andra i samma situation, ökar vikten av att samhället möter med varierade insatser erbjudna i 
olika form. Kommuner och landsting behöver utveckla utbudet av mötespunkter, anpassade 
föräldrautbildningar, mamma-barngrupper, stöd till barnen, etc. 
 
Tillförlitliga, lämpliga bedömningsmetoder och rutiner behöver utvecklas så att föräldrar med 
intellektuella begränsningar och deras barn får samma förutsättningar oavsett var man bor och 
vem man möter inom de samhällsinstanser familjerna har kontakt.  
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Bilaga 1 Frågebatteri / intervjustudie – 2001    
 
Intervjuns början 

- Inledning förklaring av syfte 
- Frågorna kommer att röra både samhällsstöd och livssituation 
- Vårt intresse för dig, dina åsikter och tankar står i centrum 
- Inga svar är rätt eller fel 
- Du är anonym (om orolig finns möjlighet att få läsa igenom texten) 

 
Bakgrund: 

Familjesituation – nuvarande och ursprungsfamilj; 
* Hur såg sammansättning ut i din ursprungsfamilj? 
* Vilken kontakt har du med din familj nu? 
* Hur är dina föräldrar? 
* Var bor dina mor- och farföräldrar? -När du växte upp? - Hur ofta träffades ni? 
* Vad arbetar dina föräldrar med? 
* Hur bodde du under uppväxten? 
* Hur många barn har du? -Barnens boende situationen nu. - Hur ofta träffas ni? 

Boendesituation 
* Hur bor du? 
* Är du sammanboende? Vad arbetar han med? 

Arbete/Skolan 
* Vad arbetar du med? 
* Vilken utbildning har du? 
* Var gick du i skolan? 
* Vad tyckte du om din skolgång? Mobbing? 
* Vad gör du på fritiden? 

1. Hur tycker du att det är att vara en riktig kvinna? 
* Vad är bra? 
* Vad är dåligt? 
* Vad är rätt? 
* Vad är fel? 
* Är det samma situation som för män? 
Om ps inte nämnde ngt att vara mamma, fråga om det är lika viktigt att vara mamma som kvinna? 

 
2. Moderns insikt om sig själv. Vilken uppfattning har modern om sin situation kring moderskapet? 

* Hur tycker du det är att vara mamma? 
- Hur ska en mamma inte vara? 

* Vad krävs av en mamma? 
* Vad tänkte du innan du fick barn hur det skulle vara att få barn? 

- Blev det som du hade tänkt? Förväntningar. 
* Tycker du att ditt liv, din vardag är annorlunda nu än innan du fick barn? 

-I vilket avseende? 
* Vad är din åsikt om din situation? 

- Jobb 
- Kamrater 
- Har du tid för dig själv? 
- Om det finns en sambo: Hur fördelas sysslorna? 

* Hur tycker du att ditt funktionshinder påverkar föräldrar rollen? 
 
3. Hur uppfattar modern barnets behov? 

* Vad tror du är viktigt för ett barn som växer upp? 
- Vad är det viktigaste du kan ge ditt barn? 

* Vad tycker du är enkelt och roligt med barnet? 
- Vilken ålder hos barnet har varit särskilt lätt? 

* Vad är svårt? 
* Vad skulle du vilja ge mer av till ditt barn? Finns det något du skulle vilja ge ditt barn utöver det barnet 

får idag? 
* Vad behöver ett barn? 

- Skötsel , omvårdnad, rutiner, hygien, sömn, mat 
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* Har du ammat ditt barn? Hur länge? Hur gick det? 
(Försök få fram mammans kunskap runt växande barns behov av mat, i bemärkelsen näring. I tillräcklig 
mängd, tillräckligt ofta. Om hon lyckas få i barnet mat. Tycker barnet om att äta eller är det en källa till 
konflikt.) 

* När började barnet sitta, krypa, gå? 
* När började barnet prata? Enstaka ord? Meningar? Försöka få fram mammans bild av barnets utveckling 
fysiskt och psykiskt. 
* Hur ofta träffar ni läkaren? 
* Hur ofta träffar ni BVC? 

- Har det varit lätt att få kontakten? 
- Ringer du själv och beställer tid någon gång? 

* Har du träffar med skolhälsovården? (skolsyster, kurator, psykolog) 
* Säkerhet 

- Har du gjort något för att bostaden ska bli ”barnsäker”? 
- Har ditt barn gjort sig illa? Har ni behövt ta kontakt med läkare? 

* Utvecklingsmässigt stimulans 
- Vad gör du tillsammans med ditt barn? Lek - högläsning - sång… 
- Har dina barn aktiviteter någonstans? Har de kamrater? 

* Child management / fostran 
- Vad är viktigt att lära ett barn? 
- Vad är viktigt att ett barn lär sig? 
- Hur sätter man gränser? 
- Är det lätt att sätta gränser? 

* Stresshantering 
* Förmåga att fatta beslut 
* Impulskontroll – ilska 
* Problemlösning 

- Finns det tillfällen när du inte riktigt vet vad du ska göra? 
- Vad gör du då? 
- Hur kan sådana situationer se ut? 

T.ex. Om ditt barn gör sig illa…? 
Om ditt barn inte vill gå till dagis…? 
Om ditt barn inte vill äta, klä sig, lägga sig…? 
Om ditt barn inte respekterar dig? 

* Händer det att du blir arg någon gång? 
- Vad gör dig arg? När? 
- Vad har då hänt? Vad gör du? 
- Gör barnet dig arg någon gång? 
- Hur kan du få utlopp för din ilska? Vill du beskriva en sådan situation? 
- Tar du hjälp av någon? Vem? Finns det någon att få hjälp ifrån? Vem? 
- Finns det någon att samtala med om sådant? Som kan belysa; ge råd? 

* ADL funktioner 
- Har det blivit mer att göra hemma i hushållet sedan du fick barn? Äter ni mat som du själv lagat? 
Köper ni färdig mat? Eller får ni hjälp? 

 
4. Attityder 

* Varför skaffade du barn? (planerat/oplanerat?) 
* Vad tänkte du när du fick reda på att du var gravid? 
* Vad tyckte andra om att du skulle få barn? 

- Vad säger andra människor om din situation nu? 
* Pratade ni hemma om hur det skulle bli när du fick barn? 
* Har du gjort abort någon gång? Fattade du själv beslutet? Vem? 

 
5. Vilket slags stöd har modern fått eller blivit erbjudit? 

* Vem tog du först kontakt med när du visste att du var gravid? 
* Vem har du fått bäst stöd av under graviditeten? 
* Vilken hjälp hade du direkt efter barnets födelse? 
* Första året? 

- MVC, BVC, dagis, barnkliniken, socialförvaltningen, skola 
* Hur fick du hjälpen? Var du delaktig i planeringen och besluten? 
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* Vilken hjälp har du nu? 
* Hur fick du den hjälpen? Var du delaktig i planeringen och besluten? 
* Sköter du ekonomin själv? Får du hjälp? 

 
6. Hur upplever modern det stöd hon får? 

* Hur tycker du att hjälpen har fungerat? 
* Vilken hjälp skulle du vilja ha? 
* Har du varit med och utformat stödet i tillräcklig grad –mer? 
* Tycker du att stödet medför att du känner dig säkrare som mamma? 
* Är det tillräckligt mycket stöd? Tillräckligt ofta? 
* Hur kommer det sig att du har det här stödet? 
* I vilken utsträckning får du stöd från din ursprungsfamilj? 

- Har du hjälp rent faktiskt av dina föräldrar? 
- Tycker du om det? Är det för mycket eller lagom, bra eller dåligt? 

* Är du nöjd med hur du och ditt barn har det? 
- Är det något som kunde vara bättre?  
- Vad fattas?  

* Fattas något i nusituationen för att det skulle vara riktigt bra? 
* Vad skulle du då vilja ha hjälp med? 
* I vilka situationer och hur skulle du vilja få stödet? 

- Hur skulle det ges? På ett speciellt sätt? 
- Tidpunkt? Plats? 

* Har du kontakt med någon ”samhällsinstans”? Exemplifiera: fk, soc, hab, dagis, skola, bvc, 
gruppboende/bas, kontaktfamilj, husläkare. 

* Hur har du fått dessa kontakter? Hur gick det till? Fick du någon hjälp att ta kontakt? Av vem? 
* Hur tycker du att det fungerar i kontakten med ”myndigheter”? 
* I vilka situationer har du tagit kontakt med bvc/barnläkare/habilitering osv? 

 
7. Framtiden 

* Hur skulle du vilja att tillvaron såg ut för dig och ditt barn? 
* Hur skulle du vilja bo? 
* Hur skulle de vara att bo t.ex. i ett flerfamiljshus där det finns andra föräldrar i behov av stöd samt en 

baslägenhet? 
* Skulle du vilja lära dig mer om föräldrar rollen? 
* Skulle du vara intresserade av en föräldrautbildning? 
* Vad önskar du för ditt barn i framtiden? 
* Vad tror du kan bli svårt för barnet? 
* Vill du ha fler barn? 
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Bilaga 2 Enkätfrågor 
   
Bakgrundsinformation 
Namn (frivilligt):                                                                 
Titel/utbildning/anställd som:                                                      
Vilken typ av arbetsplats: 
Hur länge har Du arbetat i din nuvarande profession? 
Hur länge har Du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
 
Målgruppen 
1.) Hur känner Du igen personer med IB? På vilket sätt skiljer sig dessa personer/föräldrar 
från andra Du möter?  
2.) Ungefär hur många FIB bedömer du att har Du mött på din nuvarande arbetsplats?  
Vad är en vanlig anledning till kontakt? 
3.) Om Du blir orolig för en förälders förmåga att ta hand om sitt barn, vad är det då Du oroar 
dig för?  
 
Kunskaper om funktionshinder 
1.) Har din arbetsgivare tillhandahållit/tillhandahåller utbildningsinsatser kring 
funktionshinder, i synnerhet intellektuella begränsningar? 
2.) Vilka nya kunskaper anser Du att Du behöver om intellektuella begränsningar?  
 
 
Stödinsatser 
1.) Vilka resurser anser Du att Din arbetsplats har för att möta behov hos FIB? (t ex 
utbildning, handledning, eller stödinsatser till FIB, etc). 
2.) Har du erfarenhet av att samarbeta med andra runt denna grupp? I så fall i vilken 
utsträckning, med vilka och i vilka frågor? 
3.) Skiljer sig arbetsformerna gentemot denna grupp jämfört hur Du arbetar i övrigt? I så fall 
hur? 
4.) Saknar DU något i ditt arbete som skulle underlätta arbetet kring FIB? I så fall, vad? 
5.) Anser Du att  samhället kompensera för brister i föräldraförmåga? 
6.)  När anser Du att det är motiverat att omhänderta ett barn till FIB? 
 
Bemötande 
1.) Vad tycker Du kännetecknar ett gott bemötande när du möter föräldrar med IB?  
2.) Hur upprätthåller Du förutsättningar för ett sådant bemötande? 
3.) I ärenden med FIB, tycker Du att det skulle vara bra att konferera med någon? I så fall när, 
hur och med vilka? 
4.) Spelar dina attityder någon roll i mötet med FIB? Hur? 
5.) Har något varit svårare eller enklare än Du trott i arbetet med FIB? Vad? 
 
Utrymme för övriga kommentarer 
 
Tack för Din medverkan!
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Bilaga 3 SUF som samverkansmodell – 2005 
 
Samverkansmodellen är uppbyggd utifrån de behov som alla föräldrar och barn har. Instanser 
som ingår är därför kronologiskt heltäckande, såtillvida att de utgår från det att kvinnan blir 
gravid fram till dess att barnet flyttar hemifrån. När personer med intellektuella begränsningar 
ska bli föräldrar bör det finnas en beredskap i nätverket i form av kunskap och stöd. 
Intentionen bakom SUF är att öka kunskapen om föräldrar med intellektuella begränsningar 
och därmed göra målgruppen synlig. Andra instanser utöver vad som annars är vanligt 
kommer ofta i fråga. Det är inte ovanligt att dessa familjer har kontakt med många 
verksamheter, varför samverkan med nödvändighet behöver vara väl utvecklad. Skapande och 
kontinuerlig utveckling av lämpliga metoder är en självklar uppgift för SUF. Naturligt följer 
av detta, ett likaledes kontinuerligt skapande av adekvat utformning, tillämpning och 
uppföljning av stödformer.  
 
Inom ramen för SUF-samverkan kan handledning och konsultation erbjudas till personal som 
i sitt arbete möter dessa familjer. Detta kan ses som en god kvalitetssäkring. I SUF-samverkan 
ges utrymme för bearbetning av egna attityder. Man behöver inte tycka lika, men det bör 
finnas en samstämmighet kring planering och målsättning. Genom att man är väl bekant med 
varandras verksamhet, kan varje instans kopplas in och ta initiativ och ansvar för sin del kring 
familjerna utifrån respektive verksamhets uppdrag.  
  
 
Förutsättningar för framgångsrikt arbete med frågor som rör målgruppen: 
 
Mandat: sanktion från ledningen i den verksamhet man arbetar.  
Tid: arbetssituation som medger tillräckligt tidsutrymme.  
Kunskaper: möjlighet att förvärva kunskaper genom utbildningar och erfarenhetsutbyte.  
Påfyllning: kontinuerlig fortbildning. 
Handledning/konsultation: tillgång till kvalificerad vägledning, som kvalitetssäkring. 
Samverkan: väl utvecklade samarbetskanaler, liksom arbetsfördelning. Varje verksamhet tar 
ansvar för sitt ansvarsområde, så att barnets behov tillgodoses, likväl som föräldrarnas. 
Genom att jobba tillsammans kan familjerna tryggas.  
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Verksamheter som ingår i den lokala SUF samverkansgrupp: 

• Mödrahälsovården  
• Förskolan   
• Skolan   
• Särskolan 
• Barnhälsovården  
• Habiliteringen  
• LSS och biståndsbedömning 
• Socialtjänsten - Råd och stöd, Myndighet, Utredningshem                        
• FUB  

 
   
Övriga instanser som familjer kommer i kontakt med: 

• Barntandvården  
• Barnsjukhuset  
• Psykiatri   
• Polis 
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