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I denna studie har vi valt att undersöka vilka upplevelser av bemötande och stödinsatser 
mödrar med en utvecklingsstörning har i samband med deras föräldraskap. Att bli förälder 
innebär en utmaning för oss alla, men för föräldrar med en utvecklingsstörning kan 
föräldraskapet innebära svårigheter som gör att utmaningen blir svår att klara av. Forskning 
har dock visat att med rätt stöd kan föräldrarna bli tillräckligt bra föräldrar. Det finns en stor 
kunskapsbrist på området som resulterar i fördomar och en risk att föräldrarna inte får det stöd 
som de behöver. Vi har valt att göra en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med tre 
mödrar som har en utvecklingsstörning i Umeå Kommun. Studien visade på både positiva och 
negativa upplevelser gällande bemötande och stödinsatser. Trots att mödrarnas berättelser 
skiljde sig åt, så delade mödrarna upplevelsen av att föräldraskapet hade inneburit att det fått 
kämpa på egen hand, och att de fått för lite stöd från samhället. Vi tänker, att genom ökad 
kunskap om föräldraskap och utvecklingsstörning hos yrkesverksamma kan både bemötandet 
och stödet förbättras, och därmed skapas bättre förutsättningar för föräldrarna att lyckas med 
sitt föräldraskap.  
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1 INLEDNING 
I detta avsnitt kommer bakgrunden till studien att presenteras samt syftet och de 
frågeställningar som ska besvaras. 

Problembakgrund och förförståelse 
En önskan om att skaffa barn finns inom de flesta människor. Den önskan finns också hos 
personer med en utvecklingsstörning. Att bli förälder innebär en utmaning för oss alla, men 
för de föräldrar som har en utvecklingsstörning kan föräldraskapet innebära svårigheter som 
gör att utmaningen blir för svår att klara av (Hindberg, 2003). Dessa föräldrar behöver särskilt 
stöd för att kunna kompensera sina svårigheter och lyckas med sitt föräldraskap (Olson & 
Springer, 2006). 
 
Bruno (2012) skriver att idag förekommer det i media och bland professionella en debatt som 
visar på en kluven uppfattning till om personer med en utvecklingsstörning kan vara 
tillräckligt bra föräldrar, trots stöd från samhället. IASSID (2008) skriver att det är vanligt 
förekommande att omgivningen har en negativ inställning när personer med 
utvecklingsstörning när de väljer att skaffa barn. Något som kan leda till övertalningar att göra 
abort. Ett flertal studier har visat att omgivningen ofta reagerar med misstro och fasa över 
graviditeten och att graviditeten oftast ses som ett misstag istället för något att glädjas över. 
Det samlade forskningsläget gällande föräldraskap och utvecklingsstörning visar dock att 
föräldrar med utvecklingsstörning har förmågor att ta hand om och uppfostra sina barn med 
rätt stöd. Forskning har dock rapporterat hinder som kan begränsa föräldrarnas möjligheter att 
lyckas, hinder som bestående fördomar och bristande kunskap. Olson & Springer (2006) 
hävdar att på grund av bristande kunskaper bland professionella, tror man att föräldrarna inte 
kan, trots stöd, kompensera föräldrarnas bristande föräldraförmågor. Maclntyre & Stewart 
(2011) skriver att aktuell forskning visar att föräldrar med en utvecklingsstörning befinner sig 
i underläge och utsätts inte sällan för diskriminering. Författarna skriver vidare att när 
personer med utvecklingsstörning blir föräldrar så bedömer socialtjänsten ofta dem som 
otillräckliga och inkompetenta.  
 
För samhället är familjerna där någon förälder har en utvecklingsstörning inte ett speciellt 
prioriterat område eftersom gruppen är liten. Detta bidrar till en bristande kunskap bland 
professionella och hos myndigheterna som möter dessa familjer. Det är vanligt 
förekommande att när en mamma med en utvecklingsstörning söker hjälp av samhället finns 
en risk att hon möter professionella, exempelvis socialsekreterare som inte har tidigare 
erfarenheter gällande föräldraskap och utvecklingsstörning. Dessa ärenden är komplicerade 
och kan framkalla starka känslor bland professionella, och utan tidigare erfarenheter och 
förkunskaper finns risken att föräldrarna inte får ett adekvat stöd (Socialstyrelsen, 2002). 
Socialstyrelsen (2005) problematiserar också kunskapsbristen. Många professionella som 
möter föräldrarna och deras barn har för lite kunskap. Den bristande kunskapen kan innebära 
att denna grupp inte får ett adekvat stöd och att stödet många gånger inte ges utifrån 
familjernas egna behov.  
 
När personer med utvecklingsstörning blir föräldrar är det vanligt förekommande att 
dilemman uppstår hos stödjande organisationer och professionella. Dessa ärenden kan leda till 
både osäkerhet och tveksamhet hur stödet skall ges på bästa sätt, och det är vanligt att 
professionella ställs inför många etiska och praktiska frågor (Socialstyrelsen, 2005). Dessa 
ärenden kräver att professionella både tar hänsyn till barnets behov av stöd men också 
föräldrarnas, vilket lätt kan skapa diskussion om det är föräldrarna eller barnets intresse som 
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ska väga tyngst (Bakk & Grunewald, 2004). På grund av ärendenas komplexitet och att 
kunskapen om föräldraskap och utvecklingsstörning är bristfällig vill vi med denna uppsats 
uppmärksamma tre mödrar med utvecklingstörning och deras upplevelser och erfarenheter av 
samhällets stödinsatser och professionellas bemötande.  

1.1 Syfte och frågeställningar   
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mödrar med en utvecklingsstörning i Umeå 
kommun upplever bemötande och stöd i samband med sitt föräldraskap 
 
Frågeställningar  
Hur upplever föräldrar med utvecklingsstörning bemötandet i samband med sitt 
föräldraskap?   

• Hur upplever föräldrar bemötandet från omgivningen i samband med sitt 
föräldraskap?  

• Hur upplever föräldrarna bemötandet från professionella och myndigheter i samband 
med sitt föräldraskap?  

  
Hur upplever föräldrar med utvecklingsstörning stödet i samband med sitt 
föräldraskap?     

• Vilket stöd efterfrågar föräldrarna själva?    
• Vilka hinder påverkar stödet?   

1.2 Begreppsförklaring 
I studien har vi valt att använda begreppet utvecklingsstörning eftersom begreppet används att 
socialstyrelsen. I resultat- och analysdelen används dock begreppet begåvningsnedsättning 
eftersom att vi ville att mödrarna själva skulle få välja vilket begrepp som skulle användas i 
presentationen av intervjumaterialet. Begreppen är synonyma.  
 
Det förekommer vid ett par tillfällen begreppen informella och formella stöd. Med informella 
stöd menar man släkt, vänner, grannar eller andra nära och vid formella stöd menas personer 
vid olika professioner.  
 
I denna studie nämns begreppen professioner och professionella. Med dessa menas olika 
yrkesverksamma som mödrarna kan möta i samband med sin föräldraroll. Exempelvis 
myndigheter, sjukvård, kuratorer och personal inom skola. 

2 BAKGRUND 
Under följande avsnitt kommer en redogörelse av vad en utvecklingsstörning är samt historik 
och lagrum. 

2.1 Vad är en utvecklingsstörning?  
En utvecklingsstörning innebär gränser i den kognitiva förmågan dvs. hjärnans kapacitet. Har 
man före 16 års ålder haft betydande kognitiva svårigheter på grund av en hjärnskada eller 
sjukdom bedöms man ha en utvecklingsstörning. Professor Gunnar Kyhlén har delat in 
utvecklingstörning i tre nivåer. Nivå A innebär en grav utvecklingsstörning som motsvarar en 
åldersmässig kognitiv utveckling 0-2 år. Nivå B en måttlig utvecklingsstörning som motsvarar 
utvecklingen 2-7 år. Nivå C en lindrig utvecklingsstörning som motsvarar utvecklingen 7-12 
år.    
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En person som har ett kognitivt funktionshinder/utvecklingsstörning möter svårigheter inom 
olika områden som har med hjärnans kapacitet att göra i sin vardag. Exempelvis så är det 
vanligt förekommande att minnet påverkas av utvecklingsstörning, man kan ha 
minnestörningar som dels påverkar korttidsminnet. Att tolka sina sinnesintryck, förstå 
symboler som siffror och språk, analysera problem, förstå konsekvenser, lära sig nya 
färdigheter och fatta beslut är också områden som kan vara svåra att bemästra för personer 
med utvecklingsstörning (Söderman & Nordlund, 2007). Bakk & Grunewald (2004) 
framhäver att personer med en utvecklingsstörning befinner sig precis som andra människor 
utan kognitiva begränsningar i ständig utveckling. Förmågan att utvecklas och lära sig nya 
färdigheter är ingen omöjlighet för personer med en utvecklingsstörning.  
 
En utvecklingsstörning påverkar inte förmågan att uppleva känslor som glädje, sorg och 
rädsla. Men de kan ha svårt att förstå, bearbeta och påverka sina känslor. När något inträffar, 
sorligt, glädjande eller skrämmande, kan personer utan utvecklingsstörning trösta och 
resonera med sig själv för att kunna hantera känslorna. Detta sätt att hantera känslor kan vara 
svårt för personer som har en utvecklingsstörning vilket kan leda till en djupare sårbarhet när 
svårigheter i livet inträffar (Höstfält & Söderman, 2012).  
 
Personer med en utvecklingsstörning har samma grundläggande behov som andra människor, 
behov som trygghet, sexualitet, närhet, social samvaro, och personlig utveckling. Ett behov 
som skiljer sig åt är dock att på grund av de kognitiva svårigheterna som utvecklingsstörning 
innebär så krävs miljöer och ett bemötande som är utformat och tar hänsyn till de särskilda 
behoven. Exempelvis måste omgivningen ta hänsyn till att personer med utvecklingsstörning 
tar längre tid på sig att lära sig nya saker (Söderman & Nordlund, 2007)  

2.1.1 Lindrig	  utvecklingsstörning	  
Det är nästan alltid personer med en lindrig utvecklingsstörning som får barn (Bakk & 
Grunewald, 2004). Den lindriga utvecklingsstörningen påverkar inte förmågan att utföra 
”tankeoperationer”, vilket innebär förmågan att själv resonera kring hur en situation ska 
hanteras med utgångspunkten i tidigare erfarenheter och hur man då handlade. Det 
egocentriska tänkandet finns men också förmågan att tänka sig in i andra människors 
perspektiv (Söderman & Nordlund, 2005). Personer med en lindrig utvecklingsstörning har 
förmågan att mentalisera. Mentaliseringsförmågan innebär förmågan att resonera över sig 
själv och sitt handlande utifrån andra människors perspektiv. Mentaliseringen innebär också 
förmågan att uppfatta hur andra bemöter och beter sig mot en (Höstfält & Söderman, 2012). 
 
Söderman & Nordlund (2007) skriver om att den lindriga utvecklingsstörningen även skapar 
svårigheter att analysera och fatta det bästa beslutet om det finns många alternativ. Om man 
inte får vägledning tas ofta beslut som man tidigare har erfarenheter av. Författarna menar att 
analyser och fatta beslut är en omfattande tankeprocedur som innebär att man måste: 
 

• Ta fram tidigare erfarenheter i liknande situationer  
• Föreställa sig hur de fungerade  
• Jämföra erfarenheterna med varandra 
• Ta ett beslut vad som passar bäst att göra i situationen  

 
Författarna menar att detta blir så komplicerat och abstrakt att det blir svårt att klara av denna 
typ av tankeoperation, och därför finns ett behov hos personer med lindrig 
utvecklingsstörning att få stöd och uppbackning när de ställs inför denna typ av utmaning. 
Exempelvis kan det handla om planering av vardagen, pengar eller olika val i livet. 
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Svårigheter som att förstå komplicerat språk är mycket vanligt hos personer med en lindrig 
utvecklingsstörning. Utvecklingsstörning kan också innebära att de kan vara svårt att förstå 
ironi och bildspråk. Författarna menar att detta är något man ska undvika i mötet med 
personer som har en utvecklingsstörning. Begreppet tid är också något som kan vara svårt att 
förstå något som visar sig tydligt i planerandet av tid. Personer med en utvecklingsstörning 
uppfattar tid som abstrakt och ogripbar och svårigheterna att förstå tid kan orsaka stora 
problem i vardagen. Ekonomi och pengar är ett svårt område att hantera. Att förstå värdet av 
pengar, att planera sin ekonomi, att räkna pengar är komplicerat vilket påverkar vardagen vad 
gäller planering och organiseringen. Personer med en lindrig utvecklingsstörning har 
förmågan att betrakta sig själva. Den egna självuppfattningen påverkas av det bemötande man 
fått under uppväxten. Har personer med lindrig utvecklingsstörning blivit älskade och 
accepterade för den de är så skapar det goda förutsättningar för att man ska uppfatta sig själv 
som värdefull. Att under uppväxten också fått vetskap om varför man har sina svårigheter 
bidrar till en egen förståelse av sina egna svårigheter, vilket innebär att man lättare kan ta 
emot hjälp.  

2.2 Historiskt  
Ineland, Molin & Sauer (2009) skriver att de samhälleliga förändringarna som skett under de 
senaste 100 åren har inneburit förändrande livsvillkor för personer med utvecklingsstörning. 
Personer med utvecklingsstörning har gått från att vara exkluderade ifrån samhället till att 
idag vara integrerade i det. Författarna skriver att det begrepp som vi använder idag, personer 
med utvecklingsstörning skiljer sig mycket åt från de senaste årtiondens begreppsanvändning. 
De språkliga benämningarna har under årtiondena varit idioter, psykiskt efterblivna, 
sinneslösa, begåvningshandikappade, förståndshandikappade eller psykisk utvecklingsstörda. 
Hindberg (2006) skriver att de olika begreppen, som även har används i lagtext återspeglar 
den kränkande syn samhället haft på personer med utvecklingsstörning. Davidsson (2007) 
skriver om 1800-talets samhällsutveckling och omställningen från jordbrukssamhället till 
industrisamhället som innebar att människor blev tvungna att lämna landsbygden. Där hade de 
svaga människorna varit trygga och de hade efter sin egen förmåga kunnat delta i arbetet. 
Men förändringen ledde till att de svaga, däribland ”de sinneslösa” hamnade på gatan och 
blev tiggare. Dessa människor ansågs som en belastning för samhället och lösningen blev att 
de svaga människorna segregerades från samhället och blev istället placerade på anstalter.  
Men de svagas livsvillkor kom att förändras under mitten på 1900-talet i och med 
efterkrigstidens ekonomiska blomning. Nu sågs personer med olika handikapp som en resurs 
för enklare arbeten och samtidigt utvecklades sysselsättningshem som längre fram kom att bli 
dagcentrum.   
 
Men den kränkande behandlingen och ojämlika livsvillkoren för de svaga fortsatte under 
större delen av 1900-talet. Enligt lagen var det förbjudet för personer med utvecklingsstörning 
att ingå äktenskap och så sent som 1973 upphävdes förbudet mot giftermål (Bruno, 2012) 
Året 1934 infördes också lagen om tvångssterilisering, ett av motiven var att höja kvaliteten 
”på folkstammen”. Människor som ansågs vara olämpliga att vårda barn steriliserades 
(Davidsson, 2007). 1975 beslöt riksdagen att tvångssterilisering skulle upphöra, och endast 
frivilliga steriliseringar skulle i fortsättningen få utföras. Då hade 63.000 människor, många 
under tvång, steriliserats i Sverige (Bruno, 2012). 

2.3 Lagar  
Stödinsatser för personer med en utvecklingsstörning regleras i Sverige i lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS).  LSS är ett komplement till andra lagar, och syftet 
med lagen är att tillförsäkra att personer med en utvecklingsstörning eller personer med andra 
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varaktiga funktionshinder får insatser när annan lagstiftning inte är tillräcklig. En person som 
får insatser enligt LSS kan även få insatser via annan lagstiftning, exempelvis insatser enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) (Socialstyrelsen, 2005).  

2.3.1 SoL	  
Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) är en så kallad ramlag som socialtjänsten arbetar från. 
SoL 1 kap 1 & 2 §§ ska vara grunden och vägledande för de som arbetar inom socialtjänsten: 
1 kap. Socialtjänstens mål 
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas- ekonomiska och sociala trygghet,- jämlikhet i levnadsvillkor,- aktiva 
deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar 
för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers 
egna resurser.Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt 
och integritet. 

2 § Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra 
åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara 
avgörande. Med barn avses varje människa under 18 år. Lag (2012:776). 

SoL 5 kap 1 § berättar om särskilda bestämmelser och socialtjänstens skyldigheter för omsorg 
kring barn och unga: 

1 § Barn och unga 

Socialnämnden ska 

- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden 
- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en 

gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom 
- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat 

tecken till en ogynnsam utveckling 
- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av 

alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel 
samt dopningsmedel 

- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att 
utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den 
unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet 

- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp 
som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller 
adoption har avgjorts 

 
I SoL 6 kap framgår det hur socialnämnden ansvarar för barn som blir placerade utanför 
det egna hemmet. 
 
1 § Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än 
det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende. Socialnämnden 
ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det 
egna får god vård. Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med 
anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön. 
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2.3.2 LSS	  
Lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387) innehåller 
föreskrifter om insatser för särskilt stöd och särskild service. De personer som omfattas av 
lagen måste tillhöra någon av personkretsarna som presenteras i lagen, där en personkrets 
innefattar personer med en utvecklingsstörning.  
 
I § 5 framhävs att verksamhetsmålsättningen enligt lagen (LSS) är att personer som tillhör 
någon av personkretsarna skall tillförsäkras jämlikhet i levnadsvillkor, full delaktighet i 
samhällslivet samt ges chansen att få leva som andra.  
 
I § 6 talas det om att verksamheter enligt lagen skall vara av god kvalitet och att samtliga 
berörda myndigheter och samhällsorgan skall bedriva ett samarbete. I verksamhetens 
utformning skall även respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet tas i 
beaktning. Gällande insatserna skall den enskilde i möjligaste mån ges inflytande och 
medbestämmande.  
 
Enligt § 9 har personer som tillhör personkretsen 1,2 eller 3 rätt till särskilda insatser, 
däribland biträde av kontaktperson, daglig verksamhet, rådgivning och annat stöd.   
 
I lagens förarbeten framhävs att genom insatserna skall enskilda personer tillförsäkras goda 
levnadsvillkor. Insatserna skall också vara varaktiga och samordnade. Det individuella 
behovet lyfts fram och skall vara en central grund till insatserna som erbjuds. Insatserna skall 
även vara lättillgängliga och en viktig målsättning är att insatserna skall fungera på ett sätt 
som gör det möjligt för enskilda att leva ett självständigt liv (www.riksdagen.se) 

2.3.3 FN:standardregler	  	  
FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder antogs av 
generalförsamlingen året 1993. Reglernas syfte är att garantera att människor med 
funktionsnedsättning som medborgare har samma rättigheter och skyldigheter som övriga 
samhällsmedborgare. Bland annat framkommer det att människor med en 
funktionsnedsättning inte får nekas att bli förälder samt att staterna ska tillförsäkra att dessa 
personer får nödvändig rådgivning, eftersom de kan möta svårigheter när de bildar 
familj(http://www.handisam.se).   
 
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  
Den 14 januari 2009 trädde konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning i kraft.  Konventionen innehåller ett antal övergripande principer som 
framkommer i artikel 3:   
”a) respekt för den funktionsnedsatta personens inneboende värde och självbestämmande; b) 
icke-diskriminering; c) möjligheten att fullständigt och faktiskt få delta och vara inkluderad i 
samhället; d) respekt för olikheter människor emellan och att personer med 
funktionsnedsättning utgöt en naturlig del av mänskligheten och dess mångfald; e) lika 
möjligheter för alla; f) tillgänglighet i samhället; g) jämställdhet mellan könen; h) respekt för 
att barn med funktionsnedsättningar utvecklas gradvis och att det har rätt att bevara sin 
identitet”( Fisher, 2009, s. 43). 
I konventionen vill man inte göra en tydlig definition av funktionsnedsättning, utan ingressen 
menar att definitionen av funktionsnedsättning är under ständig utveckling och att det därför 
inte går att fastslå någon specifik.  Något som framhävs är att en funktionsnedsättning inte 
bara innebär begränsningar på individnivå utan också begränsningar i samhället, så som 
fysiska eller attitydmässiga hinder.  
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I artikel.1 punkt 2 görs ett exempel på en definition och därmed vilka personer som omfattas 
av konventionen:  
”Personer med funktionsnedsättning innefattar bland andra personer med varaktiga fysiska, 
psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika 
hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som 
andra” (Fisher 2009, s. 43). 

2.4 Stödinsatser inom Umeå kommun 
Anledningen till att socialtjänsten tar kontakt med föräldrarna beror oftast på att andra 
yrkesverksamma som möter föräldrarna hör av sig till socialtjänsten. Det kan exempelvis vara 
en barnmorska från mödravården eller en kurator från Stöd & Habiliteringen som har upptäckt 
ett stödbehov. Det kan också bero på att det inkommit en orosanmälan till socialtjänsten som 
indikerar på att familjen behöver stöd. I det första skedet får föräldern/föräldrarna träffa en 
socialsekreterare. Första träffen handlar till största del om att motivera till att ta emot stöd. 
Oftast startas en utredning för att ta reda på vilket behov av stöd som finns Utredningen sker 
på vuxna om barnet inte är fött, socialtjänsten gör aldrig utredningar på ett ofött barn. 
Socialtjänsten för även en dialog med mödravården för så att föräldrarna kan få extra stöd och 
tätare kontroller.   
 
När barnet är fött hjälper socialtjänsten till i hemmet med ett team som heter 
Familjepedagogerna. Det är oftast två personer som knyts till familjen och jobbar 
behandlande utifrån vilka behov som finns. Tanken med familjepedagogerna är att de inte ska 
förväxlas med hemtjänst utan det är bara dessa två som är knutna till familjen så det inte 
kommer okända personer dagligen till familjen och skapar osäkerhet. Tanken är att 
familjepedagogerna inte skall vara inkopplade i familjen längre än ett år. Familjepedagogerna 
gör också omsorgsbedömningar, när man får hjälp av familjepedagogerna får man inte ett 
färdigt koncept utan hjälpen och stödet planeras utifrån barnets och föräldrarnas behov. 
 
Fram till i höst hade Umeå Kommun ett småbarnsteam men nu ligger teamet på is för att man 
ska satsa mer på familjepedagogerna. Småbarnsteamet arbetade behandlande och klev in 
redan innan barnet var fött. Eftersom teamet nyligen lagts på is finns ingen direkt utvärdering 
om det saknas behov av teamet eller om familjepedagogerna kan fylla den luckan. Den största 
skillnaden är att föräldrarna får vänta med insats tills att barnet är fött och kan inte som 
tidigare få hjälp redan under graviditeten. 
 
Socialtjänsten kan även erbjuda ett kortare boende på ett HVB hem, Skogsdungen. 
Skogsdungen är ett dygnet- runt boende där personalen medverkar i utredningar, ger stöd och 
har en beredskap om det dyker upp akuta ärenden. När en familj får en plats på Skogsdungen 
blir de tilldelat ett team som arbetar nära familjen samt en socialsekreterare. Främsta 
arbetsuppgifterna för detta team är stärkande pedagogiska insatser, stärka jag-rollen i 
föräldraskapet, stötta i kris och göra en planering av framtiden. Barnet är det viktigaste i 
utredningen och med barnet i fokus försöker man stötta och beskriva hur föräldrarna kan 
tillgodose barnets behov (Carina Wallin, socialtjänsten i Umeå).  
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3 DEFINITIONER AV CENTRALA BEGREPP  
Här kommer begreppen normaliseringsprincipen och föräldraförmåga att beskrivas. 

3.1 Normaliseringsprincipen  
Med normaliseringsprincipen menas det att personer med utvecklingsstörning bör ha rätten att 
uppleva vardagsvillkor och levnadsmönster som alla andra i samhället. De principer man 
hänvisar till och som personer med någon form av funktionshinder har rätt till, precis som alla 
andra har är: 

1. Normal dagsrytm 
2. Normal veckorytm 
3. Normal årsrytm 
4. Normal livscykel 
5. Normal självbestämmande rätt 
6. Normala sexuella mönster i sin kultur 
7. Normala ekonomiska mönster i sitt land 
8. Normala miljökrav i sitt arbete 

 
Normaliseringsprincipen ska fungera som ett rättesnöre för pedagogiskt, medicinskt, 
lagstiftanden, politiskt och socialt arbete. Beslut som fattas enligt denna princip bör oftare bli 
rätt än fel. Tillämpningen av normaliseringsprincipen ska inte leda till att personer med 
utvecklingsstörning ska bli normala utan att de ska få tillgång till samma vardag och 
livsmönster som anses goda i den kultur de lever i. Normaliseringsprincipen gäller alla 
utvecklingsstörda, oavsett om de är lindrigt eller svårt utvecklingsstörda och oavsett var i 
världen de bor. Principen bygger på att ge utvecklingsstörda en tillvaro som andra har. Under 
normaliseringsprincipen tar man upp rättigheter till bland annat vuxenlivet. Där rätten till att 
flytta hemifrån, leva självständigt och kunna ha rätt till arbetsliv. Det är dock inte alltid dessa 
personer blir accepterade och respekterade som vuxna. Principen bygger även på rätten till att 
utvecklingsstörda inte ska segregeras från andra, exempelvis av motsatt kön för att man har 
sett faror som har varit till stor del överdrivna. Som alla andra ska personer med 
utvecklingsstörning få umgås på ett så fritt sätt som möjligt, oberoende var de är. 
Sexualupplysning ska kunna ges på ett sätt så att det är begripligt för den enskilde individen. 
Hänsyn ska visas och information ska kunna delas ut om exempelvis preventivmedel. För en 
del personer är det viktigt med upplysning om äktenskapslagar och om barnens rättigheter. 
 
En av de viktigaste principerna under normaliseringsprincipen handlar om 
självbestämmanderätt. Den utvecklingsstördes val, krav, önskemål och förhoppningar ska 
tillgodoses så långt som möjligt när åtgärder beslutas som berör honom eller henne. 
 
En del kritik har förts mot normaliseringsprincipen. En del forskare menar att normaliseringen 
kan skapa en konflikt mellan professionella yrkesgrupper och de funktionshindrade. De 
professionella besitter makt att bestämma över både resurser och service och de 
funktionshindrade hamnar i en beroendeställning till de professionella. Med anledning till 
detta är det därför viktigt för den funktionshindrades frigörelse att motverka denna 
professionella makt. En del säger att normaliseringen blir ”blind” inför en sådan konflikt och 
istället för att uppmärksamma de professionellas makt kan det istället bli så att man 
osynliggör denna. Annan kritik mot denna princip har varit att den formulerats av personer 
utan funktionshinder som inte är tillräckligt insatta i de funktionshindrades vardag (Nirje, 
2003).  
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3.2 Föräldraförmåga  
Det finns erfarenhet, litteratur och forskning kring vad som påverkar föräldraförmågan 
negativt. 
Detta är:  

1. omognad 
2. psykiska problem 
3. psykoser 
4. förståndshandikapp 

 
Gällande den sista punkten, förståndshandikappade föräldrar, används den för att beteckna 
föräldrar som har någon grad av utvecklingsstörning. Ofta fungerar dessa föräldrar bra i 
många situationer, framförallt när kraven inte är så höga på dem i den livssituation de 
befinner sig i. Många gånger fungerar det bra när de blir tillrättavisade i arbetsuppgifter som 
ska utföras. Det är inte en självklarhet att de kan bli tillräckligt bra föräldrar eftersom det är en 
krävande uppgift utan manual. Många av dessa föräldrar kan skada sina barn utan att ha 
uppsåt till detta. I denna grupp är det ofta vanvård man stöter på hos barnen. Det finns 
exempel på fysiska skador på grund av att man har bristande förmåga att skydda barnen från 
farliga situationer. Oftast fungerar det bra när man ska lära dessa föräldrar att ge enkla 
praktiska råd, som hur man ska klä barnet och hur man matar det. Det är däremot förmågan att 
se barnets skiftande behov av omsorg som oftast saknas. 
 
Vid bristande omsorg ses det sociala nätverket som en viktig faktor för barnet. Detta nätverk 
fungerar som ett filter mellan barn och samhälle. Nätverkets betydelse är i många fall 
underskattat och man glömmer lätt att familjer i behov av hjälp oftare vill ha denna hjälp från 
sitt nätverk än från professionella. Ett bristande och dåligt nätverk spelar ofta en stor roll vid 
bristande omsorg. Barnen har ett behov av en fungerande vuxen i ens närhet och att det finns 
tillgång utanför familjen kan vara avgörande för hur barnet ”överlever” situationen av den 
bristande omsorgen. Två olika mönster kring familjernas nätverk i bristande omsorg är dessa: 
 

1. Bristande eller mycket litet nätverk. Oftast har familjerna någon form av nätverk men 
det finns de som har ett mycket litet nätverk. Ofta är dessa nätverk slutna och 
tillbakadragande. Det kan även handla om att de har blivit avvisade eller har avvisat 
sitt nätverk. Det kan finnas praktiska skäl som flyttning, utanför kommuner. Det kan 
vara svårt att avgöra om det är familjen själv som isolerar sig eller om de blivit 
isolerade av någon anledning. Många gånger har dessa familjer med sig sen uppväxten 
att man ska undvika kontakt med exempelvis grannar för att undvika problem.  

2. Stort och starkt belastat nätverk. Starkt belastade nätverk förekommer oftast vid 
bristande omsorg. Ensamstående mödrar kan ha ett väldigt litet kontaktnät eller kan 
vara sårbara i stora, starkt belastade nätverk. Deras enda kontakt med andra personer 
än barnet kan vara dåligt fungerande mor och farföräldrar. Belastade nätverk kan 
ibland upplevas positivt för föräldrarna men negativt för barnen.  

 
Nätverket spelar en stor roll för en familjs funktion och för barnets uppväxt. Nätverket 
påverkar barnet både indirekt och direkt genom föräldrarna. Hur det sociala nätverket är 
uppbyggt och vilket förhållande familjen har till det är av stor betydelse när det gäller familjer 
med bristande omsorg. Däremot kan ett nätverk både vara en resurs och en belastning (Killén, 
1999).  
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4 KUNSKAPSLÄGET  
Här presenteras tidigare forskning samt den samlade kunskapen om föräldraskap och 
utvecklingsstörning.  

4.1 Forskning idag 
Forskning gällande föräldraskap och utvecklingsstörning är begränsad både i Sverige och 
internationellt (Hindberg, 2003). Ineland, Molin & Sauer (2009) menar dock att på senare tid 
både inom forskning och inom det sociala arbetets praktik finns ett ökat intresse gällande 
föräldraskap och utvecklingsstörning. Under de senaste åren har empiriska studier 
genomförts, ett flertal kunskapsöversikter har publicerats och centrumbildningar och 
samverkansgrupper har bildats för att kunna sprida kunskap. Ineland skriver även att 
forskningen inom området har ändrat fokus. Tidigare låg intresset i vilka risker barnen kunde 
utsättas för på grund av förälderns utvecklingsstörning, medan idag så uppmärksammar 
forskningen istället samhällets insatser för att hjälpa familjerna.   

4.2 Hur många är föräldrarna? 
Det finns inte någon klar siffra över hur många barn som föds i Sverige som har en mamma 
med utvecklingsstörning. Denna statistiska oklarhet bottnar i att det idag inte finns något 
register över personer med en utvecklingsstörning som får användas i forskningssyfte. I en 
studie som utfördes 2003 barn till mödrar med utvecklingsstörning – en inventering framkom 
en ungefärlig siffra, att det skulle röra sig om minst 160 barn per år i Sverige. Med denna 
siffra i beaktning skulle det uppskattningsvis finnas 3000 barn mellan åldrarna 0-18 år som 
har en mamma med utvecklingsstörning. Ett stort bortfall i studien förekom, vilket bekräftar 
det faktum som nämndes inledningsvis, att det inte finns någon pålitlig siffra. Det finns dock 
en uppfattning att antalet föräldrar med en utvecklingsstörning har ökat de senaste åren. Med 
tanke på samhällsenliga förändringar som bidragit till att personer med utvecklingsstörning 
ges möjligheten att exempelvis bo i eget boende och leva ett mer självständigt liv skulle denna 
uppfattning kunna anses vara logisk (Hindberg, 2003).  

4.3 Barnen 
Idag finns kunskap om att barn till föräldrar med en utvecklingsstörning är en högriskgrupp 
för sociala problem och psykisk ohälsa. Författaren framhäver dock att med adekvat stöd kan 
skyddsfaktorerna stärkas och därmed riskerna minskas (Bruno, 2012).  IASSID (2008) 
presenterar två nationella studier om barn till föräldrar med en utvecklingsstörning och deras 
erfarenheter. I Danmark utfördes en studie 2006 där intervjuer gjordes med 20 ungdomar som 
hade en moder med utvecklingsstörning. Resultatet av intervjuerna visade att de unga vuxna 
delade erfarenheter av stress i barndomen. De framkom även att ungdomarna upplevt sig 
stigmatiserade och mobbade under sin uppväxt. Trots upplevelserna och de svåra 
omständigheterna, så delade de flesta av informanterna upplevelsen att det idag lyckats 
övervinna omständigheterna under uppväxten. Det framkom även att idag hade alla 
ungdomarna förutom en av dem en nära och varm relation med sina föräldrar. Den andra 
kvalitativa studien, utförd i England, där intervjuer gjordes med 30 vuxna till föräldrar med 
utvecklingsstörning. I studien framkom det att de flesta betraktade sin barndom som lycklig 
och uttryckte känslor av kärlek tillgivenhet till föräldrarna. Endast tre av informanterna 
upplevde en olycklig barndom 

4.4 Risk- och skyddsfaktorer 
Flera olika skyddsfaktorer för barn som har föräldrar, en eller båda, som har en 
utvecklingsstörning har identifierats av forskare. En av dessa faktorer är om barnet är ensam 
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eller har syskon. Det har visat sig att dessa föräldrar har lättare att ta hand om ett barn än flera. 
Andra viktiga faktorer kan vara att barnet lever i en familj där de vuxna har en god relation 
med varandra. En annan viktig skyddsfaktor är om föräldrarna kan ta emot hjälp av 
närstående eller från yrkesverksamma. Man talar om att riskfaktorer är beroende av en rad 
olika faktorer, bland annat föräldrarnas intelligens och den adaptiva förmågan. Det pratas 
även om barnets intelligens och ålder. Andra riskfaktorer är om det förekommer psykiska 
problem eller drogmissbruk i familjen, vad familjen har för resurser samt vilken tillgång och 
vilken kvalitet det informella och formella nätverket runt föräldrarna har. Stödjande 
informella nätverk är viktiga att kartlägga för att förstå vilka personer som är betydelsefulla 
och var man kan behöva komplettera. Barn och ungdomar kan behöva stöd i skolarbetet 
eftersom föräldrarna kan ha svårt att ge detta. Föräldrarnas funktionshinder sätter gränser för 
stödet som de kan ge till barnen (Socialstyrelsen, 2007) 

4.5 Kan bli tillräckligt bra föräldrar  
Det samlade forskningsläget gällande föräldraskap och utvecklingsstörning visar att föräldrar 
med utvecklingsstörning har förmågor att ta hand om och uppfostra sina barn med rätt stöd 
och hjälp (IASSID,  2008). Förmågan hos personer med utvecklingsstörning att lyckas med 
sitt föräldraskap varierar kraftigt från förälder till förälder. Vissa behöver omfattande 
stödinsatser medan andra klarar sig bättre på egen hand. Man räknar med att en tredjedel 
klarar sig på egen hand utan stödinsatser, en tredjedel behöver stöd för att klara av 
föräldraskapet och en tredjedel har inte förmågan att ta hand om sina barn trots stöd (Olson & 
Springer, 2006).  

4.6 Andra faktorer som påverkar föräldraförmågan   
En av få forskningsrapporter som publicerats i Sverige är Omstridda mödrar av Evy Kollberg 
(1989). I studien gjordes intervjuer med 51 mödrar som hade en lindrig utvecklingsstörning. 
Ett av studiens syfte var att undersöka faktorer som påverkade mödrarnas föräldrafunktion.  
 I Kollbergs slutsatser framkommer det att sviktade föräldraförmågor hos mödrar med 
utvecklingsstörning inte endast kunde härledas till utvecklingsnivån utan också till deras egna 
uppväxtvillkor. Kollberg delade in mödrarna i en låg- och högriskgrupp utefter deras 
förutsättningar att klara av föräldraskapet. Av studien framkom att de mödrar som bedömdes 
tillhöra lågriskgruppen, de mödrar som hade större möjlighet att klara av föräldraskapet, hade 
erfarenhet av goda uppväxtförhållanden som hade präglats av kärlek och trygghet. Lågrisk-
mödrarna hade i jämförelse med högrisk-mödrarna en god utvecklad identitet, en stabilare och 
positivare självuppfattning och en större självkännedom både om sig själv och därmed sin 
utvecklingsstörning. Kollberg framhäver att studiens resultat kan tyckas som självklara, att 
uppväxtvillkor påverkar ens egna föräldraförmågor men hon menar vidare att det kan vara 
nödvändigt att framhäva att de mest självklara även gäller för de mödrar som har en 
utvecklingsstörning.  

4.7 Föräldrarna och stödet 
I Maclntyre & Stewarts (2011) studie intervjuades fem föräldrar med en utvecklingsstörning 
om deras erfarenheter av föräldraskapet. I studien framkom det att föräldrarna kände sig 
stigmatiserade i samhället och diskriminerade av socialtjänsten. I Socialstyrelsens (2002) 
rapport redovisas intervjuer från sex mödrar och en pappa om deras erfarenheter och 
upplevelser hur det är att vara förälder med en utvecklingsstörning. I intervjuerna berättade 
föräldrarna hur de själva såg på sina livsvillkor, deras upplevelser av föräldraskapet och deras 
egna erfarenheter av bemötandet från samhället när de varit i behov av hjälp. Flera föräldrar 
berättar om hur de blivit bemötta på ett dåligt sätt när det vänt sig till samhället för att få stöd i 
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föräldraskapet. Några föräldrar beskrev också erfarenheter av ett gott bemötande. De 
föräldrarna hade gemensamt gällande samhällets stöd, var att samtliga upplevde att de haft i 
alla fall någon som funnits för dem fullt ut. För någon var det en socialsekreterare, för en 
annan var det en barnmorska och för någon var det en kurator. 
Flera av föräldrarna beskriver en känsla av att ständigt känna sig iakttagna och ifrågasatta på 
flera håll. Det berättar om hur känslan kan uppstå i kontakten med barnavårdcentralen, 
barnens skola men kanske främst socialtjänsten. Av intervjuerna framkommer också en känsla 
av hjälplöshet, maktlöshet och en svårighet att förstå vad som sägs i mötet med 
socialsekreterarna. Flera av föräldrarna framhävde en önskan om att träffa socialsekreterarna i 
sällskap av någon som de kände tillit till. När det gällde stödet så hade samtliga av de 
intervjuade tagit emot stöd. Några hade själva bett om mer hjälp men det hade de inte fått. 
Flera av föräldrarna upplevde att de hade fått hjälp på fel sätt och att de därför valde att 
avsluta den påbörjade insatsen.  
 
I Tarleton, Ward & Howarths studie (2006) gjordes intervjuer med 17 föräldrar med en 
utvecklingsstörning. Föräldrarna fick delge hur de upplevde att personal bemötte och stöttade 
dem. Resultaten från intervjuerna visade på att föräldrarna upplevde att personalen inte 
förstod dem. Det fanns en upplevelse av att personalen inte lyssnade på dem och att 
personalen förväntande sig att föräldrarna skulle misslyckas. Föräldrarna saknade även tydliga 
budskap om vad som förväntades av dem. De upplevde också att personalen bemötte dem 
annorlunda i jämförelse med andra föräldrar som behövde stöd. Det fanns också en upplevelse 
av att personalen använde föräldrarnas behov av stöd som ett bevis på att de inte klarade av att 
vara föräldrar.  Föräldrarna som tidigare hade förlorat vårdnaden om sitt barn beskrev 
erfarenheter av att personalen sedan använde detta emot dem, utan hänsyn till att föräldrarna 
då inte hade haft ett adekvat stöd. Föräldrarna hade även erfarenhet av att när deras barn 
omhändertogs så fick det inte något stöd. Personalen ansåg att det inte längre behövde stöd 
eftersom föräldrarna inte ansågs vara ett problem längre.    
 
Olson & Springer (2006) utförde en studie i syfte att både undersöka professionellas 
inställning och attityd till föräldraskap och utvecklingsstörning men också föräldrarnas egna 
erfarenheter och upplevelser av föräldraskapet och samhällets stödinsatser. I studien gjordes 
sammanlagt åtta intervjuer med mödrar och en enkät skickades ut till professionella från olika 
myndigheter som hade kontakt med föräldrarna. Av intervjuerna framkom att mödrarna 
uppfattade informationen från professionella som bristfällig och de hade svårt att i kontakten 
med professionella förmedla sina önskemål för att kunna förstå och ta emot stöd, exempelvis 
hur professionella kunde på bästa sätt förmedla information på ett lättförståligt sätt. Detta 
menar författarna kan grunda sig i att professionella har för lite kunskap om 
utvecklingsstörningens konsekvenser. När det gällde professionellas bemötande beskrev 
mödrarna både positiva och negativa erfarenheter. Några av mödrarna hade erfarenheter av 
kränkande och respektlöst bemötande. Det framkom att mödrarna upplevde att professionella 
inte tagit dem på allvar, vilket skapade känslor hos mödrarna att det inte var tillräckligt 
kompetenta.  Mödrarna beskrev också en rädsla över att deras barn skulle omhändertas vilket 
de själva förstod påverkade möjligheten till stöd. Rädslan påverkade dels viljan att ta emot 
hjälp men den bidrog också till svårigheter att bygga en förtroendefull relation till 
professionella.  

4.8 Bemötande från professionella  
När personer med utvecklingsstörning blir föräldrar blir en rad myndigheter och 
yrkesverksamma involverade med uppgift att stödja föräldrarna och barnen. Föräldrarna 
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kommer ofta i kontakt med socialarbetare, vårdpersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, tal- 
och språkterapeuter, psykologer samt ombud/talesman (Tarleton, Ward & Howarth, 2006).  
 
Socialstyrelsen (2005) presenterar en dansk studie där forskarna intervjuade professionella 
från 28 kommuner. I analysen av materialet fann forskarna att de förekom två olika perspektiv 
bland de professionella gällande föräldrar med en utvecklingsstörning. Det ena perspektivet 
omfattade en uppfattning hos de professionella att föräldrarna hade förmågor, medan det 
andra perspektivet visade på uppfattningen att föräldrarna var oförmögna. Författarna menade 
att perspektiven låg till grund för vilken människosyn de professionella hade. De 
professionella som uppfattade att personer med utvecklingsstörning hade förmågor arbetade 
utifrån att utvecklingsstörda var som andra samhällsmedborgare. De professionella menade att 
föräldrarna både hade svårigheter och möjligheter att utveckla sitt föräldraskap. Detta 
förhållningssätt innebar vanliga utredningar och individanpassade insatser och de 
professionella arbetade på samma sätt som med andra klienter. De professionella som ansåg 
att föräldrarna var oförmögna gjorde istället bedömningen att föräldrar med en 
utvecklingsstörning inte har förmågan att utveckla sitt föräldraskap. De ansåg att gruppen inte 
var kapabla att ta hand om sig själva och än mindre sina barn. Denna inställning medförde att 
arbetet präglades av att förebygga graviditet, rekommendationer om sterilisering och abort.  
 
Tarleton, Ward & Howarth 2006 utförde en studie i Storbritannien gällande stödinsatser för 
föräldrar med en utvecklingsstörning. Professionella men specialistkunskap som arbetade med 
föräldrar med utvecklingsstörning fick dela sina erfarenheter om hur de upplevde att andra 
yrkesverksamma, utan specialistkunskaper, arbetade med dessa föräldrar. Enkäten gav en 
svarsfrekvens från sammanlagt 85 professionella. Författarna menade att de professionellas 
svar bekräftade resultat från tidigare forskning. Enkätresultaten visade att sannolikheten är 
stor att föräldrar med utvecklingsstörning blir utsatta för diskriminering. De framkom att 
professionella som inte hade specialistkunskap hade: 
 

• Negativa föreställningar och antaganden om personer med utvecklingsstörning,  
• Att det fanns en brist gällande kunskap om gruppen, att det på förhand fanns 

utformade tankar om föräldraskap och vad som kan inträffa barnen,  
• Att det fanns en brist gällande en förenad uppfattning vad som anses vara goda 

föräldraförmågor,  
• Att stödinsatserna för föräldrarna ofta efterfrågades i krissituationer istället för i 

förebyggande arbete  
• Att det fanns en brist gällande tid och resurser för att kunna stödja dessa föräldrar på 

ett adekvat sätt. 

4.9 Fel sorts stöd  
Trots kunskap om vilka insatser som är effektiva för att ge adekvat stöd för ökad kunskap hos 
föräldrarna förekommer en fördröjning från forskning till implementeringen av effektiva 
insatser i praktiken. Detta resulterar i att familjerna istället blir erbjudna insatser som har en 
liten bevisad effekt, vilket kan resultera i att föräldrarna inte gör några framsteg. När 
föräldrarna inte gör några framsteg kan professionella se föräldrarnas inkompetens som den 
orsakande faktorn istället för att uppmärksamma och ifrågasätta insatsernas verkan.  
Det är viktigt att forskare lägger fokus på att reducera klyftan mellan forskning och praktik 
samt hur man ska gå till väga för att uppmuntra stödverksamheter att använda 
evidensbaserade metoder (Starke, Wade & Feldman, 2013). 
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Det stora problemet gällande stöd till föräldrar med en utvecklingsstörning är att de får för lite 
hjälp. De föräldrar som inte söker hjälp eller kanske avvisar hjälpen får inget stöd från 
samhället. Eftersom regelverket i Sverige är konstruerat så att hjälpen skall vara utom tvång 
och att den enskilde själv söker hjälpen. Samhället kan erbjuda stöd om man upptäcker att 
behovet finns, men det hindrar inte föräldrar från att själva bestämma. Tre huvudorsaker som 
kan ligga till grund för att föräldrar får för lite hjälp är: 
 

• Personer med en utvecklingsstörning söker inte själva hjälpen 
• Att samhället inte har så många stödinsatser att erbjuda  
• Att föräldrarna avvisar hjälpen eller avbryter pågående insatser 

 
Det finns också en risk att stödet kan bli för omfattande. Som exempel är insatser som dygnet 
- runt -hjälp i familjer inte en positiv lösning, varken för föräldrarna eller för barnet. Det kan 
också vara så att stödinsatserna som samhället erbjuder inte är tillräckligt effektiva för 
familjerna. Det kan dels bero på att hjälpen inte är tillräckligt anpassad och utformad efter 
föräldrarnas behov och att de därför inte kan tillgodogöra sig hjälpen. Professionella som har 
till uppgift att hjälpa familjerna måste besitta en kunskap om hur personer med en 
utvecklingsstörning fungerar. Det finns en risk att när föräldrarna inte gör några framsteg 
bedömer professionella att föräldrarna inte vill samarbeta, att de är omotiverade och lata 
istället för att fundera över stödinsatsen utformning. Föräldrar som har en utvecklingsstörning 
har ett livslångt handikapp och samhällets stödinsatser måste vara utformade för att kunna 
erbjuda familjerna ett långsiktigt stöd. Det kan vara så att familjer kan behöva stöd i hemmet 
under hela barnets uppväxt. Kortsiktiga insatser och brist på personalkontinuitet hjälper inte 
föräldrar som har en utvecklingsstörning. När det gäller att uppnå personalkontinuitet kan det 
ses som näst intill omöjligt eftersom personalomsättningen inom exempelvis socialtjänsten är 
hög och det sker ständigt nya omorganisationer (Hindberg, 2003). 
 
Litteratur och utbildningsmaterial om graviditet och föräldraskap kan vara till hjälp för de 
flesta föräldrar, men för en förälder med en utvecklingsstörning kan det innebära stora 
svårigheter att förstå och omsätta materialet i praktiken. De stödinsatser som samhället 
erbjuder föräldrar är sällan utformade för att kunna ge stöd åt föräldrar med en 
utvecklingsstörning. Dessa insatser är otillräckliga av den orsaken att de oftast saknas tid, 
kunskap och materiella resurser för att kunna hjälpa föräldrarna. Författaren skriver vidare att 
även de insatser som är mer anpassade till föräldrar med en utvecklingsstörning ofta är 
tidsbegränsade. Detta är en stor nackdel eftersom att föräldrar med en utvecklingsstörning 
behöver ett anpassat stöd under en längre tid (IASSID, 2008).  

4.10 Hinder vid stöd 
Internationell forskning visar att utvecklingsstörda föräldrar kan ha en negativ uppfattning och 
inställning gentemot yrkesverksamma inom socialtjänsten. Denna inställning beror på flera 
olika faktorer. Föräldrarna kan bland annat uppleva socialtjänsten som något hotfullt eftersom 
de har i uppgift att göra en utredning om det finns misstanke att ett barn far illa och de kan 
föreslå att ett barn ska omhändertas. Om föräldern har en negativ inställning i mötet med 
socialtjänsten kan detta bidra till en negativ inställning till socialtjänsten och det kan upplevas 
som om föräldrarna inte vill samarbeta. Föräldrarnas ovilja till samarbete kan även vara för att 
de vill visa den kompetens de besitter, de vill visa att de klarar vardagen och därför låta bli att 
fråga efter stöd och hjälp. En konsekvens av detta kan bli att förslag på stöd och andra insatser 
avvisas och att man inte söker stöd fast det skulle behövas. Om samarbetet påbörjas tidigt, 
redan inom mödra- och barnhälsovården underlättar det för samarbetet framöver mellan 
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föräldrar och yrkesverksamma. Kommunikation är en viktig faktor för att ett gott samarbete 
mellan föräldrar och yrkesverksamma ska fungera (Socialstyrelsen, 2007).  
 
Den kraftiga stigmatiseringen av personer med utvecklingsstörning resulterar i att mödrar 
försöker undanhålla sina begränsningar. Mödrarna kan försöka dölja sin utvecklingsstörning 
genom att vara samarbetsvilliga eller att mödrarna visar sig ointresserade av stödet. (James, 
2004). Detta bekräftats även i Olson & Springer (2006) studie, där det framkom att föräldrar 
med utvecklingsstörning ofta använder strategier för att kamouflera sin utvecklingsstörning. 
Författarna menar på att detta skapar stora svårigheter för yrkesverksamma att identifiera 
gruppen. Vilket kan riskera i att föräldrarna inte får ett adekvat stöd och bemötande, vilket 
författarna ser som en nackdel föräldrarna.  
 
Många förhållanden kräver yrkes- och verksamhetsövergripande samarbete när man pratar om 
bristande omsorg. Olika professioner som till exempel barnavårdcentraler, skolor, 
socialkontor, psykiatriska klinker, sjukhus och polis kan bidra till en nödvändig 
helhetsbedömning. Att samarbeta är viktigt bland annat för de skillnader som finns mellan de 
olika funktionerna och vilka de primära målsättningarna är. I ett läge kring detta kan det vara 
känslomässigt stor belastning för föräldrarna. Behovet av ömsesidigt stöd i detta arbete är 
stort, både personligt och yrkesmässigt. Ofta vill inte föräldrarna samarbeta och många 
utvecklar en överlevnadsstrategi för att hålla olika professioner borta. Det kan uttrycka sig i 
att de vill samarbeta men gör det inte i praktiken, eller att de kan aggressivt förneka att de har 
problem eller att försöka spela ut den ena yrkeskategorin mot en annan. Trots detta är 
samarbetet mellan dessa yrken många gånger avgörande för kvaliteten på samarbetet för att 
skapa relationer till familjerna. Hjälp ges oftast på föräldrarnas premisser och inte på de 
professionellas. Det kan därför bli en hjälp som föräldrarna går med på men som 
nödvändigtvis inte behöver vara för barnets behov. Risker med samarbete mellan 
yrkeskategorier är att när flera arbetar med familjerna är det lätt för en profession att dra sig 
undan och överlåta ansvaret på något annan Då kan ansvaret rinna ut i sanden och att man inte 
längre vet vem som gör vad (Killén, 1999) 

4.11 Stödets utformning  
Tarleton, Ward & Howarth (2006) presenterar en rad strategier för att tillförsäkra föräldrarna 
ett adekvat stöd. Författarna presenterar följande tillvägagångssätt:  
 

• Det är viktigt att tidigt identifiera föräldrarna. Möjligheten att identifiera föräldrarna 
minskar om den professionelle har lite kunskap om utvecklingsstörning. Därför krävs 
det utarbetade screening-verktyg som kan vara till hjälp för att identifiera föräldrarna.   

• Att erbjuda stöd redan före graviditeten och under graviditeten. Det är viktigt att tidigt 
ta kontakt med aktuella aktörer, exempelvis mödravårdcentralen, och öka kunskapen 
hos andra aktörer vilka särskilda behov föräldrarna har. 

• Att stödja föräldrarna att utveckla sina föräldraförmågor. Vilket kräver en tidig 
bedömning av föräldrarnas begränsningar och förmågor så att stödet kan utformas 
efter varje förälders individuella behov. Det är viktigt att berömma föräldrarna och 
bekräfta deras färdigheter och det gäller att stödja föräldrarna på ett kreativt sätt och 
inte döma dem. Stödet till föräldrarna måste vara flexibelt och professionella har till 
uppgift att vara lyhörda inför familjernas föränderliga behov, exempelvis behov som 
förändras när barnet blir äldre eller efter att barnet omhändertagits.   

• Att erbjuda föräldragruppsverksamhet för att utöka familjernas informella stöd. 
• Att engagera förälderns/föräldrarnas egna familjer eftersom att familjen kan vara ett 

väldigt värdefullt stöd för både föräldrarna med också barnen. 
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• Att hjälpa föräldrarna att engagera sig med de myndigheter som är inblandade i 
familjen. Detta kan möjliggöras genom utbildning och ökad kunskap hos myndigheter 
så att föräldrarna blir bemötta på ett adekvat sätt.  

• En talesman/ombud men särskilda kunskaper kan vara ett väldigt värdefullt stöd för 
föräldrarna, kanske främst om de är inblandade i rättsliga processer.  

 
De stödjande insatserna skall vara realistiska och bedömas vara rimliga att genomföra. Det är 
av stor vikt att familjen själv får vara delaktig i planeringen av vilka insatser som skall 
påbörjas Olson & Springer (2006). Viktiga ledord för att stödet skall vara effektivt är att 
föräldrarna känner tillit, tillgänglighet och kontinuitet.  Ett ovärderligt stöd för modern men 
också för barnet är om det finns en stödjande person som modern känner tillit till som nästan 
alltid finns tillgänglig och som kontinuerligt finns där för mamma och barnet. Denna typ av 
stödinsats är kostsam för kommuner det finns endast ett fåtal kommuner som erbjuder 
insatsen. Men för de familjer som inte erbjuds adekvat hjälp ökar risken att familjen tillslut 
inte fungerar, vilket i slutändan kostar betydligt mer för kommunen. Vare sig det handlar om 
besparingar eller något annat så finns det barn med i bilden, och barnets bästa måste alltid tas 
i beaktning när det handlar om stöd till familjer. De allra flesta barn vill bo tillsammans med 
sina föräldrar, vare sig föräldern har en utvecklingsstörning eller inte, och att därför erbjuda 
dessa familjer ett adekvat stöd innebär att minska risken för ett omhändertagande innebär att 
barnets bästa ställs i det främsta rummet (Socialstyrelsen, 2002).   

4.12 Nätverkets betydelse 
Tillgången till fungerande nätverk är av viktig betydelse för både barnet som för föräldrarnas 
utveckling och välbefinnande. Både det formella och informella nätverket, i form av grannar, 
vänner, familj behövs för att kunna säkerställa såväl barnets som föräldrarnas behov. Studier 
visar att stödet till föräldrar kan bidra till att tillgodose barnens behov och att föräldrarna 
utvecklar sin föräldraförmåga. Studierna går isär på vilka som utgör det bästa stödet. Någon 
studie visar på att mödrar nämner att de har mest stöd från vänner medan andra studier visar 
på att ursprungsfamiljen utgör det främsta stödet. I intervjuer med föräldrar med 
utvecklingsstörning är det framför allt det informella stödet som upplevs som det viktigaste 
stödet. Framförallt är det sina egna föräldrar de framhåller som det viktigaste stödet. Andra 
viktiga personer som nämns är god man, kontaktperson eller en svärförälder. För att 
underlätta för att personer med utvecklingsstörning ska kunna komma i kontakt med 
likasinnade och skapa egna nätverk kan vuxen habiliteringen på vissa platser i landet, hjälpa 
till med detta. Detta kan ske exempelvis i samarbete med olika ideella organisationer 
(Socialstyrelsen, 2007). 

4.13 Att förlora omsorgen 
Det är vanligt förekommande att barn som har en förälder med en utvecklingsstörning blir 
omhändertagna. I cirka 50 % av fallen blir barnen omhändertagna, detta som en följd av oro 
som finns gällande barnens välbefinnande men också på grund av bristen på ett lämpligt stöd. 
(Tarleton, Ward & Howarth, 2006). I Mayes & Llewellyns (2012) kvalitativa studie 
intervjuades sju mödrar med utvecklingsstörning om upplevelsen av att förlora omsorgen av 
sina barn. Författarna skriver att trots att det är vanligt förekommande att barnen blir 
omhändertagna finns det endast ett fåtal studier gällande föräldrarnas upplevelse. Tidigare 
studier har rapporterat upplevelser av sorg, maktlöshet, bristande kontroll och ett otillräckligt 
stöd både innan och efter omhändertagandet. I studien framkom att föräldrarna upplevde en 
stor sorg som kan finnas med flera år efter omhändertagandet. Denna upptäckt menar 
författarna utmanar tidigare forskningshypotes att personer med utvecklingsstörning inte kan 
uppleva sorg.  
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I fler studier (Olson & Springer 2006) har det även visat sig att det finns en strävan och en 
önskan om att få chansen att vara mer delaktig efter ett omhändertagande, särskilt gällande att 
ges möjligheten att påverka hur umgänget skall se ut. Författarna menar att om föräldrarna får 
stöd efter omhändertagandet gynnar det inte bara förälder utan också barnet.  
 
Att förlora vårdnaden om sitt barn innebär en kris för alla föräldrar. Men föräldrar som har en 
utvecklingsstörning kan ha svårigheter att förstå varför barnet omhändertogs och föräldrarna 
kan ha svårt att på ett känslomässigt plan betarbeta det inträffade, vilket kan leda till att de 
hamnar i en djup kris. Författaren framhäver vikten av att samhället måste erbjuda dessa 
föräldrar insatser som gör det möjligt för föräldrarna att hantera krisen och bearbeta sorgen 
över att de förlorat sitt barn. Det är även viktigt att föräldrarna i den mån det är möjligt 
involveras i barnets liv och att föräldrarna får vara delaktiga i planering och beslut (Hindberg, 
2003). 
 

5 METOD 
I detta avsnitt kommer en presentation på vilket sätt studien är genomförd, hur bearbetningen 
av analysen gått till och avslutningsvis redogörs för de etiska övervägandena. 

5.1 Ansvarsfördelning 
I det inledande arbetet av uppsatsen arbetade vi individuellt med att samla kunskap. Till 
största del har vi arbetat gemensamt med det flesta avsnitten i uppsatsen, detta eftersom att vi 
besitter olika kvaliteter som har bidragit till ett bättre resultat. Det föll sig som så att Kristina 
har lagt ner mer tid på kunskapsläget, inledningen och bakgrunden och Jessica har arbetat mer 
med metoddelen och avsnittet ”centrala begrepp”.  

5.2 Val av metod 
Den metod som använts i studien är av kvalitativ karaktär. För att få svar på 
frågeställningarna har fyra intervjupersoner valts ut för att medverka i kvalitativa intervjuer. 
Detta ansågs som en lämplig metod eftersom intresset i en kvalitativ intervju riktas in på den 
man intervjuar och vilka olika ståndpunkter som kan finnas. Det ger även möjlighet för den 
intervjuade att röra sig i olika riktningar som denna person anses vara relevanta och vilka 
frågar personen anser vara viktiga att besvara (Bryman, 2011). 
 
Intervjuerna som gjordes var av semistrukterad karaktär. Det skapades en lista med teman 
som skulle beröras i intervjuerna, en intervjuguide. Trots att man väljer att följa dessa teman 
som framtagits kan intervjupersonen själv utforma sina svar fritt och man kan ställa frågor 
utöver de som ingår i intervjuguiden, allt beroende på vilka svar man får (Bryman, 2011). 
Intervjuguiden för denna studie innehöll följande teman; bakgrund, graviditeten, tiden efter 
förlossningen, stödinsatser, bemötande, framtiden (se Bilaga 1). 

5.3 Urvalet  
Urvalet av intervjupersoner skedde i samråd med en kurator på Stöd och Habilitering i Umeå. 
Hon valde ut fyra mödrar som hon träffar och som hon bedömde kunde vara lämpliga för 
studien. Vid ett tillfälle då kvinnorna träffades på Stöd och Habiliteringen besökte vi dem och 
berättade om studien och därefter fick mödrarna fundera om de ville medverka eller inte. Tre 
av kvinnorna anmälde sig på en gång En av mödrarna sa direkt att hon ville delta eftersom att 
ingen tidigare hade frågat henne om hennes upplevelser. En av mödrarna anmälde sig via 



 

22 
 

kuratorn några dagar senare. En av kvinnorna fick förhinder vid intervjutillfället och valde 
därför att inte medverka. 

5.4 Avgränsningar 
I denna studie har en socialsekreterare i Umeå kommun intervjuats angående vilka 
stödinsatser som finns för mödrar med en utvecklingsstörning. Dessa insatser kommer inte 
granskas eller analyseras i denna studie, utan finns endast med som en övergripande 
information om vad föräldrar med en utvecklingsstörning får för erbjudande av socialtjänsten 
i Umeå Kommun.  

5.5 Tillvägagångsätt  
För att vara säker på frågorna inte var av allt för känslig karaktär fick kuratorn som känner 
kvinnorna läsa igenom intervjuguiden innan och komma med eventuella åsikter. I samråd med 
kuratorn diskuterades vilken benämning av funktionshindret som skulle användas i samband 
med intervjuerna. Där kom man fram till att ordet ”utvecklingsstörd” kan vara ett känsligt ord 
och att många med denna diagnos väljer att benämna sitt funktionshinder annorlunda. För att 
inte någon skulle på något vis känna sig kränkt över ordval under intervjun bestämdes att 
under intervjun och även under resultat delen i studien kommer ordet utvecklingsstörd bytas 
ut mot begåvningsnedsättning eller funktionshinder. Under de andra delarna kommer 
Socialstyrelsen benämning utvecklingsstörning att användas.  
 
Kuratorn på Stöd och Habilitering bokade in intervjuerna på en och samma förmiddag. Även 
här togs råd av kuratorn var och vilken tidpunkt som skulle kunna passa bäst för intervjuerna. 
Intervjuerna gjordes i Stöd och Habiliterings lokaler. Anledningen till valet av lokaler var för 
att det är en miljö dit kvinnorna är van att gå till och förhoppningsvis förknippar den platsen 
som trygg. Kuratorn erbjöd sig att möta upp kvinnorna i väntrummet och intervjupersonerna 
väntade kvar i samtalsrummet. Kvinnorna fick sedan välja hur vida de ville att kuratorn, som 
de alla brukar gå till, skulle medverka som stöd eller om de vill sitta själv. Samtliga ville att 
kuratorn skulle medverka. Kuratorn satt bredvid kvinnan och intervjupersonerna på andra 
sidan bordet. Innan intervjun fikade alla tillsammans medan de praktiska och etiska 
aspekterna diskuterades. Kvinnorna fick information om att intervjun fick vara max en timme 
och att den kommer spelas in med hjälp av diktafon. 
 
Den angivna tidsramen räckte till och intervjuerna varade mellan 38 minuter och 55 minuter. 
Samtliga intervjuer fortlöpte utan några problem eller avbrott. Efter intervjuerna 
transkriberades intervjuerna och sammanställdes i en resultatdel som presenteras längre fram i 
arbetet.    

5.6 Bearbetning och analys av empirin 
Tematisk analys 
Ett vanligt angreppssätt när man kommer till kvalitativa intervjuer är det som man ofta kallar 
tematisk analys. Skillnaden mot exempelvis grounded theory och kritisk diskursanalys är 
detta inte ett synsätt på analysen. I flera andra tillvägagångssätt söker man även teman. En del 
forskare menar på att tema kan vara detsamma som en kod, medan för andra är det mer än en 
kod (Bryman, 2011). I korthet kan man säga att en tematisk analys fokuserar på det 
gemensamma innehållet och det gemensamma innehållet identifieras med olika teman. 
Innehållet från de olika berättelserna skrivs samman. Dessa olika teman kan vara både vida 
och snäva. Analysarbetet påbörjas redan när genomförandet av studien börjar och löper vidare 
under hela processen (Fejes &Thornberg, 2009).  
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5.7 Validitet och tillförlitlighet 
Validitet, trovärdigheten i sin studie handlar ofta om frågan om man undersöker vad den är 
avsedd att undersöka. Den interna validiteten handlar om situationen då intervjuerna är 
genomförda och man kan öka den interna validiteten genom att vara noggrann med hur 
tolkningarna genomförs. Den externa validiteten handlar om studien är generaliserbar till 
andra situationer, personer eller händelser (Kvale, 1997). Intervjuerna i denna studie är 
tolkade av två personer som båda var med under intervjuerna och har läst och analyserat och 
tolkat resultaten. Därför anser vi att den interna validiteten var god i denna studie och båda 
författarna har läst och tolkat svaren på samma sätt. Den externa validiteten av denna studie 
kan inte direkt ses generaliserbar eftersom det handlar om personliga upplevelser och 
erfarenheter.  
 
Kvale (1997) säger för att öka tillförlitligheten i en studie bör materialet från intervjuerna 
betraktas ur tre olika synvinklar; intervjupersonen, allmänheten och forskarsamhället. Det kan 
finnas risk att intervjupersonerna missuppfattar frågorna eller att de svarar på ett sätt som de 
tror att intervjuaren vill att de ska svara på. För att öka tillförlitligheten i denna studie ställdes 
frågorna på så enkelt vis som möjligt med tanke på att personerna som intervjuades har någon 
form av begåvningsnedsättning.  Märktes det att det fanns några osäkerheter kring frågorna 
förtydligades frågorna ytterligare Eftersom kvinnornas kurator var med under alla intervjuer 
kunde hon som känner kvinnorna sen innan även inflika om hon förstod att kvinnorna kanske 
inte förstått frågan.  

5.8 Forskningsetiska överväganden 
Intervjuer med personer som har en utvecklingsstörning är en forskningsetisk utmaning. 
Utvecklingsstörning innebär en intellektuell funktionsnedsättning som ofta gör att personen i 
frågan är beroende av andra för sin livsföring. Därför är det viktigt att forskaren är insatt i 
funktionsnedsättningen, och därmed kunna övervinna metodologiska svårigheter som kan 
finnas samt skapa ett förtroende och en relation till intervjupersonen så det går att genomföra 
studien. Forskaren bör även vara utrustad med en etisk medvetenhet så det inte uppkommer 
någon form av kränkning kring intervjupersonen (Nygren, Olofsson & Ågren, 2000).  
 
Vidare valdes det att utgå från de fyra etiska principer som är vanlig i svensk forskning. Dessa 
principer är: 

- Informationskravet, berörda personer ska informeras om syftet med studien och att 
den bygger på frivillighet och att man har rätt att när som helst möjligheten att 
avbryta.  

- Samtyckeskravet, deltagarna äger rätten att själv bestämma över sin medverkan. 
- Konfidentialitetskravet, här talar man om att alla uppgifter kring de berörda 

personerna behandlas med största anonymitet och ska förvaras så att ingen obehörig 
kan komma åt dessa uppgifter.  

- Nyttjandekravet, uppgifter som framkommer under denna studie får endast användas 
för detta ändåmål (Bryman, 2011). 

 
I samband med intervjuerna delades ett brev ut till kvinnorna där de fick information om 
dessa etiska principer och information om var de kunde vända sig med frågor eller annat efter 
intervjuerna. Brevet utformades lättläst och med inte allt för mycket information utan bara 
med den viktigaste informationen. 
 
Etiken fick i denna studie ta en stor plats och de etiska aspekterna övervägdes fram och 
tillbaka. Eftersom att den första kontakten med kvinnorna skedde via en kurator och att 
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kuratorn valt ut kvinnor son hon ansågs vara lämpliga kändes aldrig någon tvekan att just 
dessa kvinnor skulle medverka. Ämnet i sig och frågorna kan upplevas av känslig karaktär 
och man vill undvika att någon fråga skulle kunna upplevas som kränkande. Frågorna skrevs 
med största möjliga hänsyn till detta och innan intervjuguiden skapades bad vi samma kurator 
läsa igenom och ge synpunkter på frågorna även ur ett etiskt perspektiv.  
 
I boken Att forska i socialt arbete (2009) skriver kapitelförfattaren Wikström om 
förväntningar att forskaren ska kunna hjälpa. Här menar hon på att klienten uttrycker 
missnöjdsamhet över myndigheternas agerande och möjliga förväntningar på att forskaren ska 
kunna hjälpa de i det som kan vara ett missförstånd.  
 
Inför intervjuerna som gjordes fanns tankarna med kring frågor som skulle kunna dyka upp 
kring missnöjdsamhet och att man inte vill ge falska förhoppningar hos kvinnorna att 
intervjuerna ska kunna leda till någon direkt hjälp mot myndigheterna. Därför förklarades 
syftet med intervjun och att tankar och åsikter kommer tas upp men att ingen kontakt med 
myndigheter sker kring detta.   

6 ANALYS/RESULTAT  
I följande avsnitt redovisas resultaten samt en analys där empirin kopplas till resultat från 
intervjuerna. Inledningsvis görs en presentation av mödrarna och deras bakgrund. Därefter 
presenteras resultatet och analys utifrån olika teman för att lättare skapa en förståelse för 
läsaren vad som framkommit av intervjumaterialet. För att de tre mammorna som medverkade 
i intervjuerna ska få behålla sin anonymitet har fiktiva namn och orter skapats för alla 
inblandade.  

6.1 Presentation 
Elisabeth är 45 år gammal och är ensamstående mamma till sonen Markus som är 11 år. 
Elisabeth arbetar med en studiecirkel och har planer på att starta ett eget serviceföretag och 
hennes son går i skolan på dagarna. Markus har vuxit upp tillsammans med mamma Elisabeth 
och pappa Göran. Men för en tid sedan separerade föräldrarna och nu bor Markus oftast med 
mamma Elisabeth. Markus har haft svårigheter och Elisabeth har haft misstankar om att 
svårigheterna beror på att sonen har en språkstörning. Elisabeth har ett tunt nätverk eftersom 
hennes föräldrar är döda och hon har ett fåtal vänner. Gällande stödinsatser från samhället så 
har Elisabeth en kontaktperson via både LSS och SoL som hon fick när hennes Markus var 
liten. Hon har också kontakt med en kurator via Stöd & Habiliteringen. 
  
Nina är 47 år gammal och hon lever tillsammans med hennes man Janne och med sonen 
Daniel som är 11 år. Nina är hemma på dagarna och trivs rätt bra med det. Hennes man 
arbetar och sonen går i skolan. Nina har haft det kämpigt med sin son som inte fungerat i 
skolan. Nina har fått tagit ett stort ansvar på egen hand över sonen eftersom hon har ett 
mycket litet informellt nätverk. Nina fick sin första stödinsats för fyra år sedan efter att en 
orosanmälan inkom till socialtjänsten. Nina har i dagsläget en kontaktperson via SoL och 
Daniel fick en stödfamilj SoL där han bor en gång i månaden. Nina har också kontakt med en 
kurator på stöd och habiliteringen.  
 
Anna är 27 år gammal och har en son som heter Simon. Simon är idag 3 år gammal och blev 
fosterhemsplacerad när han var 1 år och 3 månader. Simons pappa har också 
begåvningsnedsättning han har aldrig varit delaktig i Simons liv. Anna bor själv, men under 
tiden då hon hade Simon bodde hon med sin mamma och sina syskon. Idag träffar Anna 
Simon tre timmar varannan vecka tillsammans med socialtjänsten. Anna har daglig 
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verksamhet som sysselsättning och just nu har hon ett arbete där hon trivs väldigt bra. Det 
enda stöd Anna har idag är en kurator från Stöd och habiliteringen.  
 
Bemötande från socialtjänsten och andra myndigheter  
Studier har visat att föräldrar med en utvecklingsstöning kan ha både erfarenheter av ett bra-
och dåligt bemötande i kontakten med socialtjänsten och andra myndigheter som har till 
uppgift att stödja föräldrarna(Socialstyrelsen, 2002). I vår studie skiljde sig erfarenheterna åt. 
Elisabeth och Nina framhöll bemötandet som bra medan Anna hade fler upplevelse av dåligt 
bemötande. När vi ställde frågan hur de upplevde bemötandet från socialtjänsten framkom 
svar som visade på att erfarenheterna skiljde sig åt. Anna svarade:  
 

”nej asså vi har ju blivit bemött på ett otroligt elakt sätt…” 
 
Elisabeth svarade: 
 

 
”Ja…jag tycker väl dom var ganska bra” 

 
För mammorna ser föräldraskapet olika ut och de två mödrarna som berättade om bemötandet 
från socialtjänsten i mer positiv anda hade också sina barn hemma. Anna däremot som hade 
negativa erfarenheter fick sitt barn omhändertaget för två år sedan vilket kan vara en 
påverkade faktor till deras olika upplevelser. Mammornas uppfattningar av socialtjänsten 
bedömningar gällande deras föräldraförmåga skiljde sig också åt mellan de mödrar som hade 
sina söner hemma och för den mamman som inte längre hade vårdnaden om sin son. Anna 
berättade: 
 
 

”och då var det som om att dom anklagade oss för barnmisshandel”  
 

 
Nina berättade: 
 

”Det var jobbigt, det var jättejobbigt. Jag tänkte, tänk om de tycker att jag är en dålig 
förälder, att jag är dålig på sköta om Daniel. Och sånt. Tänk, och tänk och tänk…men de 

tyckte de int. De tyckte jag skötte Daniel jättebra och var en bra mamma.” 
 

Det har visat sig att professionella har olika inställningar och antaganden gällande 
föräldraförmågan hos denna grupp av föräldrar. Vissa tror att föräldrarna inte kan bli 
tillräckligt bra föräldrar trots stöd (Socialstyrelsen, 2005). När socialtjänsten hade 
omhändertagit Simon började en resa för Anna där målet för henne var att få tillbaka Simon: 
 

”När dom omhändertog han så sa dom de…vad hette nu…innan dom gick, att du är en 
värdelös mamma och du kommer aldrig att få tillbaka han”  

 
 
Två av mödrarna delade erfarenheter av att inte bli lyssnad och trodd på av professionella. 
Upplevelser av att inte bli lyssnad och trodd på har även framkommit i tidigare studier (Olson 
& Springer, 2006) För en mamma handlade det bland annat om att socialtjänsten inte lyssnade 
till hennes förklaringar om ärftliga faktor till varför inte hennes son gick upp i vikt. Hon 
berättade:  
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”Den biten verkar inte hjälpa...hur mycket jag än kämpar med den…asså att säga till om att 

ja men det kan vara ärftligt,… det kan vara en sjukdom…asså det kan vara vad som helst  
eftersom att han inte går upp i vikt …men dom har som bara sagt att du vet ingenting vad 

hette nu…och jag bara men asså ni måste ju lyssna...för att det finns i våran släkt… för vi var, 
jag och mina syskon...vi var sådär ungefär” 

 
Och för Elisabeth handlade det om hennes misstankar om att sonen hade en språkstörning: 
 
”Jag har bråkat en hel del angående hans rättigheter för att han har en, man kan säga fått en 
godkänd språkstörning, så att, haft lite jobbigt med honom för att…eh..det är ingen som trott 

på mig!” 
 
När vi frågade Elisabeth vad hon trodde anledningen var att hon inte blev lyssnad på svarade 
hon snabbt: 
 
 
”Ja det är ju för att jag har min hjärnskada! Dom flesta som har ett handikapp, dom lyssnar 

dom inte på” 
 

Det framkommer tydligt att på grund av Elisabeths begåvningsnedsättning har hon fått kämpa 
väldigt mycket i sitt liv vilket har varit tungt för Elisabeth: 
 
”jag tycker det har varit jobbigt men sen jag var liten så har jag ju som alltid fått, alltså jag 
har alltid fått slåss mig fram på egen hand. Alltid fått lära mig att lösa problemen eftersom 

dom har kommit” 
  
Bemötande från omgivningen  
Det finns ett motstånd mot personer med utvecklingsstörning när de väljer att skaffa barn. Ett 
motstånd som kan innebära övertalningar att göra abort. Studier har visat att omgivningen ofta 
reagerar med misstro och fasa över graviditeten och att graviditeten oftast såg som ett misstag 
istället för något att glädjas över (IASSID, 2008). Mammorna i vår studie hade överlag en 
positiv upplevelse gällande omgivningen reaktioner när det berättade för sin omgivning att det 
väntade barn. Nina sa: 
 

”Dom tyckte det var kul, att det var roligt, det tyckte dom” 
 

Elisabeth sa: 
 

”Ja de tyckte nog att det var ganska roligt” 
 

Anna berättade om hennes mammas och syskonens reaktioner: 
 
”Ja hon vart ju lite småchockad också..hon vart ju jätteglad också…men hon vill ju gärna ha 
många barnbarn (skratt)…syskonen däremot…var mer negativ.. dom tänkte som om jag hade 

gjort ett bra val…vad kommer det att leda till och sånt där…dom förstod som att jag inte 
kunde göra abort…så dom accepterade det och har stöttat mig ändå” 
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Bemötande från mödravårdcentralen och BB  
Mödravårdcentralen har till uppgift att stödja under graviditet och efter barnafödande, stödet 
skall också finnas för föräldrar som har en utvecklingsstörning (Tarleton, Ward & Howarth, 
2006) Mödrarna i vår studie hade olika erfarenheter gällande bemötandet från mödravården 
och BB. Här skiljde sig upplevelserna åt på samma sätt som gällande bemötandet från 
socialtjänsten. Anna hade fler negativa erfarenheter medan de andra mödrarna hade bättre 
erfarenheter.  
 
Anna hade svårt att ta sig iväg till barnavårdcentralen när Simon var nyfödd. Anna förklarade 
att det var en bit att åka och att hon inte hade någon möjlighet att köra bil eller ta bussen med 
en liten bebis. Men när hon ringde och ville byta tid så upplevde Anna att barnavårdcentralen 
missförstod henne:  
 
”Men det var som att direkt man ringde och avbokande kanske en två gånger eller så var det 

som att dom trodde att jag inte ville komma...att jag inte brydde mig om mitt barn” 
 

Att Anna hade svårt att ta sig iväg kan också vara på grund av de svårigheter som hennes 
funktionsnedsättning skapar. Söderman & Nordlund (2007) menar att en funktionsnedsättning 
kan skapa svårigheter att planera tid och strukturera sin vardag och att detta skapar ett behov 
av att få stöd och uppbackning. 
 
 Personer med en begåvningsnedsättning har särskilda behov som innebär att det krävs 
särskilda miljöer och ett särskilt bemötande som är utformat och tar hänsyn till de särskilda 
behoven (Söderman & Nordlund, 2007) Anna berättar om upplevelse av hur BVC bemötte 
henne när hon ringde och avbokade tider: 
 

”Ja asså deras tonfall och allting vad hette nu och ibland vad hette nu tog mamma över 
telefonen och sa att nu lyssnar ni på min dotter…om hon inte kan komma då kan hon inte 

…då kan ni se till att hon får en ny tid” 
 
Hon berättade även om bemötandet på BB: 
 
”Så vad hette nu det var som att det inte kanske var så jättebra bemötande…eller först var det 

som det..men efter att han hade föds då var det som att det inte börja bli….på ett helt annat 
sätt” 

 
En annan mamma berättade om hennes barnmorska som både var med som stöd under 
graviditeten och förlossningen: 
 
”Ja, hon var jättefin jag hade ju sån jävla tur när jag bodde i Hörnefors. Tydligen så delade 
de, eller de bytte väl av varann så att barnmorskan som jag hade i Hörnefors bytte precis i 

samband med att jag skulle in. Så hon jobbade ju då på förlossningen när jag skulle in, så att 
jag hade ju lite grann tryggheten där.” 

 
För lite hjälp  
Hindberg (2003) skriver att det stora problemet gällande stöd till föräldrar med en 
utvecklingsstörning är att det får för lite hjälp av samhället. Detta tycker vi framkom i vår 
studie. 
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För Nina kom första stödet från samhället när hon hade varit mamma i 7 år, då på grund av en 
orosanmälan som sonens rektor gjorde. Detta kan tolkas som att stödet kom in i ett väldigt 
sent skede, när situationen hade blivit som sådan, att rektorn var tvungen att göra en 
orosanmälan. Att en anmälan gjordes kan även tyda på att mamman varit i behov av stöd 
tidigare. Vilket också framkom under intervjun när vi samtalade om hennes upplevelse när 
hon kom hem med sin bebis från BB. Nina beskrev:  
 

”det var jobbigt det var det ju…jag hade ju inget stöd som hjälpte mig.” 
 
Tarleton, Ward & Howarth (2006) skriver att det är viktigt att stödet till föräldrarna kommer i 
ett tidigt skede, lämpligen före graviditeten och under graviditeten samt att det måste finnas 
screening-verktyg som kan öka chansen till att föräldrarna identifieras.   

 
”Jag vet inte ens om barnmorskan…jag kom inte ihåg om jag berättade det för henne. Det 

kom jag inte ihåg.” 
 
Att hennes barnmorska som hon träffade under hela graviditeten aldrig fick vetskap om 
hennes begåvningsnedsättning eller att de inte pratade om den, kan tyda på att mamman inte 
fick något särskilt stöd på grund av begåvningsnedsättningen på mödravårdcentralen. Vilket 
hon kanske hade behövt eftersom att Elisabeth beskrev att hon inte mådde så bra under sin 
graviditet. 
 

”…det var ju en period då mitt självförtroende var väl ganska under kritik just då. Så jag 
stängde väl gärna in mig och var hemma. Gick ju som helst inte ut överhuvudtaget”  

 
Fel sorts stöd  
Hindberg (2003) skriver att det också finns en risk att stödet som föräldrar erbjuds inte är 
tillräckligt effektivt. För Annas del kom resursteamet från socialtjänsten hem till henne för att 
ge stöd. Anna berättade att meningen var att de skulle stötta henne i kontakten med Simon. 
Men Anna upplevde inte socialtjänsten som något stöd.  
 
”Men det var som att…ja det vart…inte som vi hade tänkt oss…för dom skulle ju vara ett stöd 
för oss…men det var som att dom bara satt där med armarna i kors och satt tysta…jag fick ju 

ingen hjälp..” 
 

Hindberg (2003) menar att det är vanligt förekommande att när föräldrarna inte gör några 
framsteg så bedömer socialtjänsten att föräldrarna är omotiverade och inte vill samarbeta 
istället för att fundera över hur pass effektivt stödinsatsen är.  
 
Ett viktigt ledord för att stödet skall fungera är att föräldrarna känner tillit till de profesioenlla 
som ska hjälpa dem (Hindberg, 2006). Vilket kan tolkas som att det är viktigt att 
professionella försöker att bygga en relation till föräldrarna för att kunna bygga upp tillit. Men 
Anna upplevde inte att resursteamet från socialtjänsten var intresserad av att bygga en 
relation. När Anna fick frågan om hon upplevde att de professionella försökte bygga en 
relation svarade hon:  
 

”...Näe dom bara satt där vid köksbordet och bara glodde på en …och vad var det för hjälp 
egentligen….ingenting..” 
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Stöd i kontakten med myndigheter 
Det finns även tidigare studier som visat på att föräldrarna ofta känner sig maktlösa och 
hjälplösa i kontakten med myndigheter (Socialstyrelsen, 2002). I samma studie har även 
föräldrar framhävt en önskan om att i kontakt med socialtjänsten få möjligheten att ha med sig 
någon som de känner tillit till. Anna beskrev hennes sons farfar som ett betydelsefullt stöd i 
kontakten med socialtjänsten och under den rättsliga processen när hennes son omhändertogs.  
 

”..Simons farfar har varit ett otroligt stort stöd i detta…han har hjälpt mig väldigt mycket 
med det juridiska..” 

 
Tarleton, Ward & Howarth (2006) skriver om strategier för att tillförsäkra föräldrarna ett 
adekvat stöd, där nämns bland annat att det är viktigt att erbjuda föräldrarna ett 
ombud/talesman, eftersom att det är ett mycket värdefullt stöd för föräldrarna i mötet med 
myndigheter och professionella. Under intervjuerna med mödrarna framkom inte att någon av 
dem hade haft ett sådant stöd, förutom Anna som hade sonens farfar som stöd. Författarna 
framhäver dock att för att ett ombud/talesman ska bli ett så bra stöd som möjligt krävs det 
speciella kunskaper för att denne ska kunna hjälpa föräldrarna på ett adekvat sätt. 
 
Hinder vid stöd  
Att föräldrarna inte får tillräckligt med stöd från samhället beror ofta på att föräldrarna själva 
inte söker hjälpen eller att de avvisar erbjudandet om stöd. Sveriges regelverk är konstruerat 
på det viset att hjälpen skall vara utom tvång och att den enskilde själv ska söka hjälpen. 
Samhället kan erbjuda stöd, men det hindrar inte föräldrarna från att själv bestämma 
(Hindberg, 2003).  
 
Nina tackade nej till stöd under många år trots att hon förklarade att hon under sonens första 
år varit i behov av stöd. Det var inte förrän hennes sons rektor gjorde en orosanmälan som 
hon tillslut tog emot hjälpen. Om Nina hade tagit emot stöd tidigare så hade det kanske inte 
gått så långt att det blev en anmälan. Nina förklarade anledningen till att hon under åren hade 
tackat nej till stöd trots behovet:     

 
”Man vill klara det på egen hand .”  

 
Det finns många faktorer som kan ligga bakom att föräldrarna tackar nej till stöd eller låter bli 
att kräva stöd. En faktor som är vanligt förekommande är att föräldrarna vill visa att de har 
kompetensen själva och att det klarar av vardagen på egen hand (Socialstyrelsen, 2007), vilket 
även framkom av Nina. En annan faktor som också är vanligt förekommande är att 
föräldrarna känner en rädsla över att barnet skall omhändertas om de kommer i kontakt med 
socialtjänsten (Olson & Springer, 2006) När orosanmälan blev aktuell och Nina beslutade sig 
för att ta emot stöd beskrev Nina situationen som väldigt jobbig och även om hon inte nämnde 
något om rädslan för ett omhändertagande så fanns rädslan över att socialtjänsten skulle 
bedöma henne som en dålig förälder.  
 

”Det var jobbigt, det var jättejobbigt. Jag tänkte, tänk om de tycker att jag är en dålig 
förälder, att jag är dålig på att sköta om Daniel och sånt” 

 
 
Anna var också emot stöd från samhället och hon kunde själv förstå att det var på grund av 
det som hennes son omhändertogs. Anna sa: 
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”Men den var som att bara på grund av att man gjorde motstånd så vart det ju som det vart 
…ja att dom tillslut omhändertog han…” 

 
De bakomliggande faktorerna som bidrog till att Anna inte tog emot hjälpen hade hon svårt att 
sätta ord på. Men för henne handlade det mycket om att hon kände en stor tillit till sin mamma 
och att hon inte behövde något stöd förutom från hennes mamma. Vilket hennes svar visade 
på när hon fick frågan vad hon svarade när socialtjänsten erbjöd stöd: 
 
”Jo men jag sa väl som att jag inte ville ha det…ja sa att jag har min familj och det duger för 

mig…” 
 
Informationen kring stöd är många gånger bristfällig och många föräldrar upplever att 
professionerna de mött inte tagit de på allvar eller att informationen kring stöd inte 
framkommit på ett lätthanterligt sätt och att föräldrarna haft svårt att förmedla sina önskemål. 
Detta kan grunda sig att professionella har för lite kunskap om personer med 
begåvningsnedsättningens konsekvenser (Olsen & Springer, 2006). Personer med en 
begåvningsnedsättning kan ha svårigheter att förstå ett komplicerat språk (Söderman & 
Nordlund, 2007). Man kan ställa sig frågan hur informationen från myndigheter som har till 
uppgift att hjälpa läggs fram så att föräldrarna kan förstå vad hjälpen egentligen skulle kunna 
innebära för dem. Tarelton, Ward & Howarth (2006) menar att stödinsatserna för föräldrarna 
ofta efterfrågas i krissituationer istället för i förebyggande syftet. 
 
Vilket skulle kunna tolkas som att socialtjänsten inte lägger ner så stor möda på att motivera 
föräldrarna i förebyggande syfte. Nina beskriver att när hon väl tog emot stöd förändrades 
hennes inställning: 
 

”Nä då ville jag ju inte. Men nu vill jag ju det så…” 
 

Och på frågan om hon idag tyckte att det var bra eller dåligt att en anmälan gjordes svarade 
mamman: 

 ”Ja det var ju faktiskt bra…” 
 
Stöd vid omhändertagande 
Det finns ett fåtal studier om hur föräldrar med en utvecklingsstörning upplever ett 
omhändertagande av deras barn (Mayes & Llewellyn, 2012). Författarna framhäver dock att 
det finns forskning som visat att föräldrarna oftast upplever sorg, maktlöshet, bristande 
kontroll och ett otillräckligt stöd både innan och efter omhändertagandet.  
 
I vår studie förlorande Anna omsorgen om sin son och det framkom tydligt att hennes 
upplevelser var att hon inte fick tillräckligt med stöd från samhället. Anna berättade om sina 
upplevelser tiden efter omhändertagandet, upplevelser som beskrev som en mycket smärtsam 
tid för henne:  
 

”jag storgrät…och mamma försökte ju att trösta mig men jag var otröstligt…..det var en 
riktigt skräckupplevelse…sen blev jag sängliggandes...min ben bar mig inte…” 

 
När socialtjänsten hade omhändertagit Simon upplevde Anna att socialtjänsten inte brydde sig 
längre. Socialtjänsten erbjöd inte något stöd till henne och familjen trots att Anna påverkades 
mycket starkt av händelsen 
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”Nä vad hette nu ja.. näe jag och min familj fick inget stöd efter att dom hade tagit han. Alltså 

vi skulle ju bli erbjudna vad hette nu att få prata ut” 
 

I tidigare studier har liknade erfarenheter gällande att inte bli erbjuden stöd från socialtjänsten 
vid ett omhändertagande framkommit hos föräldrar (Tarleton, Ward & Howarth, 2006) Mayes 
& Llewellyn (2012) skriver att föräldrar med en utvecklingsstörning riskerar att hamna i en 
djup kris vid ett omhändertagande eftersom att de kan ha svårigheter att på ett känslomässigt 
plan bearbeta det inträffande. Hindberg (2003) menar att det är av stor vikt att samhället 
erbjuder föräldrarna insatser som gör det möjligt för föräldrarna att bearbeta det inträffade.  
 
För Anna uteblev erbjudandet om stöd från socialtjänsten och för henne blev tiden efter 
omhändertagandet något som hon upplever att hon fick hantera själv:  

 
”Jag har fått kämpa mig stark, själv” 

 
Hindberg (2003) skriver även att det är viktigt att föräldrarna som förlorar vårdanden om sina 
barn får i möjligaste mån vara involverad i deras barns liv och att de får vara delaktiga i 
möjligaste mån i planering och beslut. Springer & Olson (2006) framhäver vikten av att 
föräldrarna inte får glömmas bort utan att det är viktigt att föräldrarna får stöd. Författarna 
menar att det inte bara är positivt för föräldrarna utan också för barnen.  Anna upplever att 
hon inte fått vara involverad i Simons liv efter omhändertagandet.  
 
”så det är ju inte mycket, men jag får ju träffa han i alla fall och han får träffa mig... men jag 

känner mig inte som en mamma längre” 
 

Föräldrar har i tidigare studier upplevt att socialtjänsten inte ansåg föräldrarna som något 
”problem” längre och att de därför inte fick något stöd heller. (Tarleton, Ward & Howarth, 
2006).  
 

” Näe jag och min familj fick inget stöd efter att dom tagit han…alltså vi borde ju bli 
erbjudna vad hette det nu…att få prata ut…” 

 
Enligt Anna så har hon kämpat för att få vara så delaktig som möjligt i Simons liv: 
 

”…för jag har ju bett hela tiden vad hette nu …ja men se till att jag får vara med han på 
förskolan…och sånt där…men dom har som sagt att det kan du Anna glömma och sånt där” 

 
Fungerade stöd 
Socialstyrelsen (2002) tar upp i sin rapport tre viktiga ledord för att stödet till föräldrarna skall 
vara effektivt. Dessa ledord är; tillit, tillgänglighet och kontinuitet.  Ett ovärderligt stöd för 
modern och för barnet är om det finns en stödjande person som moder känner tillit till och 
som finns där kontinuerligt. Hindberg (2003) menar att en person med en 
begåvningsnedsättning har en livslång diagnos och därför måste stödinsatserna anpassas 
långsiktigt. I vår studie hade två av mammorna en stödinsats som var utformad efter dessa 
ledord, ett stöd som mammorna var väldigt nöjd med. Nina beskrev betydelsen av hennes 
”stödmamma”: 
 

”Vi har bestämda dagar då vi träffas, jag tycker att det är jätte värdefullt…det tycker jag 
verkligen!” 
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Elisabeth uttryckte om hennes kontaktperson: 
 

”Hon har betytt mycket för mig när det varit mycket...vi känner varandra så pass bra att 
de….jag har kunnat prata med henne om allt. Det har väl hänt att man känt att nä nu orkar 

inte jag...” 
 
Socialstyrelsen (2002) skriver dock att många kommuner anser detta vara för kostsamt stöd 
och därför ges inte denna möjlighet till så många föräldrar. Även om Elisabeth och Nina har 
haft detta stöd och har det än idag så har det inte varit en självklarhet. Elisabeth höll nyligen 
på att förlora sin kontaktperson: 
 
”…jag fick bråka för jag höll ju på att förlora henne ett tag där, för att kommunen fick för sig 

att nu ska vi spara pengar” 
 

Däremot har Nina nyligen fått beskedet att hon kommer att förlora sin stödmamma och hon 
uttrycker sin besvikelse över detta: 
 

”Hon vet ju hela mitt liv så…det känns jättetråkigt” 
 

När vi frågade Nina vad anledningen var att hon inte längre skulle få ha kvar stödmamman, 
svarade Nina: 
 

”Ja det är väl pengar väl? De drar ju in på sånt där…” 
 
Samtliga mödrar framhäver kuratorn på Stöd & Habiliteringen som ett värdefullt stöd. 
Elisabeth sa: 
 
”…sen har jag ju min kurator som tar emot mig när något är fel…och hon är ju ett bra stöd” 

 
Nina uttrycker: 
 

”…vi har ju känt varandra ett tag nu…det är ju som kul…liksom att vi vet ju vart vi har 
varandra…jag kan ju komma till henne och prata.  

 
Anna berättar: 
 

”min kurator…vad hette nu hon har ju varit ett jättestort stöd” 

7 DISKUSSION 
Socialstyrelsen (2005) problematiserar kunskapsbristen bland de professionella som möter 
föräldrar med en utvecklingsstörning och deras barn. Den bristande kunskapen kan leda till att 
föräldrarna inte får ett adekvat stöd. Maclntyre & Stewart (2011) skriver att föräldrar med en 
utvecklingsstörning befinner sig i underläge och utsätts ofta för diskriminering.   
Därför blev syftet med denna studie att undersöka tre mödrars upplevelser och erfarenheter av 
bemötande och stöd i samband med deras föräldraskap. De frågeställningar som låg till grund 
för denna studie var att både undersöka föräldrarnas upplevelse av bemötande, både från 
omgivning samt professionella, samt upplevelsen av stödinsatser i samband med deras 
föräldraskap. 
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7.1 Bemötande 
I vår studie framkom det, precis som i tidigare studier (Socialstyrelsen, 2002) att föräldrar har 
olika erfarenheter av bemötande från professionella. Två av mödrarna hade en mer positiv 
erfarenhet av bemötandet medan en mamma hade negativa erfarenheter. Vad som ligger till 
grund för detta, att föräldrarna har delade erfarenheter kan bero på en rad faktorer. Anna fick 
sitt barn omhändertaget vilket troligtvis påverkade hennes upplevelser av bemötandet från 
socialtjänsten. Nina hade också varit med om en orosanmälan gällande hennes son vilket 
ledde till en bedömning av hennes föräldraförmågor, men trots att hon upplevde tiden som 
jobbig så hade hon ändå en positiv bild av bemötandet. Detta kan dels bero på att Nina fick 
behålla sin son och att det ledde till en fungerande stödinsats. Det går dock inte att utesluta att 
deras olika upplevelser kan bero på att det mött olika professionella som kan ha haft olika sätt 
att bemöta mödrarna på. Socialstyrelsen (2005) presenterar en studie som visade på att 
professionella ofta har olika perspektiv gällande föräldrar som har en utvecklingsstörning. Att 
en del professionella har uppfattningen att föräldrarna har förmågor och andra att det inte har 
förmågor att klara av föräldraskapet. De professionella som ansåg att föräldrarna hade 
förmågor arbetade utifrån ett förhållningssätt som innebar att det betraktade förälder som 
vilken klient som helst. Medan de som betraktade dessa föräldrar som oförmögna behandlade 
dem inte som andra klienter, de såg inte deras styrkor och förmågor.  
 
Det framkom att två av mödrarna i vår studie delade erfarenheter av att inte bli lyssnad och 
trodd på av professionella. Elisabeth var övertygad om att orsaken till detta var på grund av 
hennes utvecklingsstörning. Det har framkommit i tidigare studier (Olson & Springer 2006) 
att professionella inte tar föräldrarna på allvar vilket skapar känslor hos mödrarna att de inte 
är tillräckligt kompetenta. Vi menar att det är viktigt för alla föräldrar, vare sig man har en 
utvecklingsstörning eller inte, att man känner att man blir lyssnad och trodd på. Vi menar 
också att det här är en viktig faktor som påverkar relationen mellan föräldern och den 
professionelle samt föräldrarnas vilja att ta emot stöd. I Elisabeths berättelse framkom det att 
hon har haft förmågor att kämpa på egen hand för att få professionella att lyssna på henne 
men vi tänker att det finns föräldrar som inte har den styrkan som Elisabeth hade. Vi ställer 
oss frågan, hur skulle man kunna tillförsäkra att föräldrarna i möjligaste mån blir lyssnad på? 
Ett sätt tänker vi kan vara att föräldrarna får stöd i kontakten med olika myndigheter. Detta 
stöd skulle kunna vara ett ombud/talesman som skulle kunna hjälpa dem att föra deras talan. 
Tarleton, Ward & Howarth (2006) nämner en strategi för att tillförsäkra föräldrarna ett 
adekvat stöd, författarna menar att ett ombud/talesman skulle kunna vara ett mycket värdefullt 
stöd i mötet med myndigheter och professionella. Föräldrars upplevelser av ett negativt 
bemötande kan indikera på att det inte blir bemötta på ett adekvat sätt av professionella. Om 
så är fallet tänker vi att även den risken för ett dåligt bemötande skulle kunna minska med 
hjälp av en utomstående person som är med vid dessa möten.  
 
En av mödrarna i studien hade negativa erfarenheter av bemötandet från barnavårdcentralen. 
Anna berättade att hon hade svårt att ta sig iväg till barnavårdcentralen och när hon ringde för 
att omboka sina besök upplevde Anna att sköterskan trodde att det var på grund av att Anna 
inte brydde sig om sin son. Söderman & Nordlund (2007) menar att en funktionsnedsättning 
kan skapa svårigheter att planera tid och strukturera sin vardag och att detta skapar ett behov 
av att få stöd och uppbackning. Vi tänker att barnavårdcentralen hade kunnat hantera de 
ombokade träffarna på ett annorlunda sätt, exempelvis genom att erbjuda sig att komma hem 
till Anna. Vi kan ställa oss frågan varför barnavårdcentralen inte erbjöd detta till henne, en 
faktor skulle dock kunna vara kunskapsbristen (Socialstyrelsen, 2005) gällande 
begåvningsnedsättning och vad den innebär för svårigheter. Personer med en 
begåvningsnedsättning har särskilda behov som innebär att det krävs särskilda miljöer och ett 
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särskilt bemötande som är utformat och tar hänsyn till de särskilda behoven (Söderman & 
Nordlund, 2007). Har de professionella inte kunskap tänker vi att det är lätt att det bli som i 
Annas fall.  

7.2 Stöd 
Hindberg (2003) menar att det stora problemet gällande stöd är att föräldrarna får för lite 
hjälp. Detta tycker vi även framkom i vår studie. Nina fick sitt första stöd efter det att en 
orosanmälan inkom till socialtjänsten, då hade hon varit mamma i 7 år. Kanske hade denna 
orosanmälan kunnat förhindras om Nina hade fått stöd tidigare? Hindberg (2003) menar att en 
faktor till att stödet uteblir är för att föräldrarna själva tackar nej till stödet. Vilket även Nina 
gjorde när socialtjänsten tidigare erbjöd henne stöd, trots att hon kände att hon var i behov av 
stöd. Vi tänker att det är viktigt att lyfta fram på vilket sätt professionella motiverar 
föräldrarna till att ta emot stöd och hur professionella skulle kunna agera annorlunda för att 
öka chansen att föräldrarna tackar ja till stödet. I Olson & Springers (2006) studie framkom 
att föräldrar ofta uppfattar information från professionella som bristfällig och att detta 
påverkar föräldrarnas möjlighet att förstå och ta emot stöd.   
 
Hindberg (2003) skriver att en annan risk är att föräldrarna erbjuds ett stöd som inte är 
tillräckligt effektivt. Anna berättade om hennes erfarenheter gällande den stödinsats som hon 
blev erbjuden och tillslut tackade ja till. Ett resursteam kom hem till henne och syftet med 
stödet var att stötta och hjälpa Anna i relation till Simon. Anna upplevde att för henne var 
stödet inte till någon hjälp, något som hon innan hade förhoppningar om. Anna upplevde att 
resursteamet endast iakttog och kontrollerade hennes föräldraförmågor och att de 
professionella inte var intresserade av att bygga en relation till henne eller Simon. Av Annas 
berättelse kan det tänkas att denna stödinsats inte var tillräckligt effektiv för att stödja Anna i 
föräldraskapet. Att stödinsatsen inte blev tillräckligt kan bero på en rad faktorer. 
Socialstyrelsen (2002) framhäver vikten av att föräldrarna känner tillit till de professionella 
som har till uppgift att stödja föräldrarna. Anna upplevde inte att det fanns ett intresse att 
bygga en relation. Detta tänker vi påverkar Annas möjlighet att känna tillit till de 
professionella som var hemma hos henne. Frågan som vi kan ställa är, varför upplevde Anna 
att de inte var intresserade att lära känna henne och bygga en tillitsfull relation?  Vi tänker att 
en anledning kan vara att de professionella redan hade bestämt sig för att Anna inte hade 
förmågan att utveckla sina föräldraförmågor att resursteamet därför inte utformade stödet efter 
det. Återigen kan detta kopplas till den studie som Socialstyrelsen (2005) presenterade, 
gällande professionellas antagande om att föräldrarna med en utvecklingsstörning inte har 
förmågan att ta hand om sina barn och att stödet då utformas efter den uppfattningen.     
 
Vi tänker att, precis som Hindberg (2003) skriver, att när en stödinsats inte fungerar är det 
viktigt att de stödjande verksamheterna undersöker anledningen till varför insatsen inte 
fungerade. Det är viktigt att inte endast fokusera på föräldrarna utan också att verksamheterna 
utvärderar stödinsatserna för att ta reda på om stödet hade kunnat utformas på ett annat sätt.  
 
I Tarleton, Ward & Howarths studie (2006) visade det sig att föräldrar som hade fått sina barn 
omhändertagna upplevde att de inte fick något stöd efter omhändertagandet. Detta bekräftades 
även i Annas berättelse. Efter omhändertagandet fick Anna inget erbjudande om stöd utan hon 
upplevde att hon fick kämpa på egen hand. Trots att det finns kunskap om vikten av att 
föräldrarna får stöd efter ett omhändertagande (Hindberg, 2003). Så visar både Annas 
berättelse och tidigare studier på att föräldrarna ofta glöms bort.  Hindberg (2003) skriver att 
förlora vårdnaden om sitt barn innebär en kris för alla föräldrar. Men föräldrar som har en 
utvecklingsstörning kan ha svårigheter att förstå varför barnet omhändertogs och föräldrarna 
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kan ha svårt att på ett känslomässigt plan betarbeta det inträffade, vilket kan leda till att de 
hamnar i en djup kris. Vi kan ställa oss frågade till om denna kunskap finns bland 
socialsekreterare eftersom att det har visat sig att stödet uteblir. 
 
I en tidigare studie (Olson & Springer, 2006) har det även visat sig att det finns en strävan och 
en önskan hos föräldrarna om att få chansen att vara mer delaktig i processerna efter ett 
omhändertagande. Anna berättar även om liknande erfarenheter gällande detta. Hon upplever 
att hon inte fått möjligheten att påverka hur ofta hon och Simon får träffas eller hur umgänget 
skall utformas. Olson & Springer (2006) menar att möjlighet att få vara delaktig inte bara 
gynnar föräldrarna utan också barnen. Anna beskriver att hon inte längre känner sig som 
Simons mamma, något som vi kan förstå att ett omhändertagande kan leda till. Men vi menar 
att ökad delaktighet i Simons liv skulle kunna minska den känslan hos Anna.  
 
Tillit, tillgänglighet och kontinuitet är enligt Socialstyrelsen (2002) viktiga ledord för ett 
fungerande stöd. De stödinsatser som mödrarna i vår studie var mest nöjd med innehöll dessa 
tre ledord. Två av mödrarna hade en långvarig kontakt med en kontaktperson som hjälpte och 
stöttade de i frågor kring föräldraskapet. Vi tycker att det är positivt att kommunen har tagit 
hänsyn till dessa ledord och utformat stödinsatsen utifrån det. Det framkom dock att en av 
mödrarna kommer att förlora sin kontaktperson som hon fått via SoL och en ny person skulle 
ersättas istället via LSS. Den andra mamman skulle också förlora sin via SoL men hon fick 
dock behålla samma person via LSS istället. Anledningen till detta var på grund av 
omorganisationer och besparingar. Vi tycker att det är synd att kommunen drar in på 
fungerande stöd som föräldrarna också är väldigt positiva till.  

7.3 Slutsatser 
Vi vill framhäva att vår studie grundar sig på mödrarnas egna upplevelser och erfarenheter. Vi 
är medvetna om att det kan finnas en annan synvinkel utifrån de professionella som mött 
dessa mödrar. Denna studie bygger enbart på mödrarnas egna upplevelser och därför har vi i 
denna studie valt att enbart fokusera på detta.  
 
Precis som i tidigare studier framkom det att mödrarna även i vår studie hade erfarenheter 
kring ett negativt bemötande i kontakten med olika professioner. Dock hade mödrarna fler 
positiva erfarenheter gällande bemötande från sin omgivning. Mödrarna i vår studie hade både 
negativa och positiva erfarenheter kring stödinsatser. Gemensamt för dessa mödrar var dock 
att de upplevt att de till störst del fått kämpa mycket på egen hand, utifrån deras olika 
förutsättningar, för att klara sig igenom svårigheter som föräldraskapet har inneburit.  
 
Vi tänker, att genom ökad kunskap om föräldraskap och utvecklingsstörning hos 
yrkesverksamma kan både bemötandet och stödet förbättras, och därmed skapas bättre 
förutsättningar för föräldrarna att lyckas med sitt föräldraskap. 

7.4 Förslag på vidare forskning 
Det finns liten mängd forskning på detta område och många studier är flera år gamla. En 
bredare forskning kring hur man ökar kunskap kring föräldraskap och utvecklingsstörning hos 
professionella som möter dessa föräldrar, är av stor vikt. Då de flesta studier fokuserar på 
samma problematik borde man istället lägga fokus på hur man kan minska eller åtgärda 
problemen. Detta forskningsområde är av stor vikt för socialt arbete då flertalet 
yrkesverksamma inom socialt arbete kommer att möta dessa föräldrar. Vi tänker främst inom 
myndigheter men även hos stödpersoner som exempelvis kuratorer.  
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Intervjuguide 
 
Tema 1 – Bakgrund 

• Ålder 
• Kön 
• Boende 
• Antal barn 
• Ålder på barnet/barnen 
• Civilstatus 
• Familj/nätverk 
• Vardagen 

 
Tema 2 – Graviditet 

• Var graviditeten planerad? 
• Hur mådde du fysiskt under graviditeten (illamående, ont, trötthet….)? 
• Hur mådde du psykiskt (oro, rädsla, glädje, förväntan)? 
• Vem var den första personen som du berättade för om din graviditet? 
• Hur reagerade omgivningen på din graviditet? 
• Hur förberedde du dig för bebisen under graviditeten? 

 
Tema 3 – Förlossning/tiden efter förlossning 

• Hur upplevde du din förlossning? 
• Vem hade du med dig under förlossningen? 
• Hur upplevde du tiden på BB? Bodde du där själv med din bebis eller tillsammans 

med någon? 
• Hur kändes det att åka hem och lämna BB och hjälpen man får där? 
• Hur var första tiden hemma efter förlossningen? 

 
Tema  4 – Stöd 

• Vad har du för stödinsatser idag och när fick du dom? 
• Vilka hade du som stöd under din graviditet? (familj, professionella; MVC, kurator, 

socialtjänsten…) 
• Hur upplevde du det stödet? Saknade du något stöd? 
• Berätta om stödet du fick under din BB vistelse? 
• Vilket stöd upplevde du vara det viktigaste när du kom hem från BB? 



 

 

• Under hela denna, från graviditet till nu, upplever du att du saknat eller saknar något 
stöd? 

• Vilket stöd upplever du vara viktigaste för dig idag? 
 

Tema 5 - Bemötande 
• Hur upplevde du bemötandet under din graviditet? (familj, vänner, professionella) 
• Hur upplevde du bemötandet på förlossningen och under din BB vistelse? 
• Om du har varit i kontakt med socialtjänsten, hur upplever du att de bemött dig 

angående graviditeten och föräldraskapet? 
• Finns det du någon speciell situation du varit missnöjd med bemötandet? 

 
Tema 6 – Framtid 

• Hur ser du på framtida stöd? Vad tror du att du kommer behöva för stöd? 
• Finns det rädslor/farhågor med framtiden? 
• Hur tror du att ditt liv ser ut om 10 år? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


