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ABSTRACT 

 
 

This review shows that more often parents with intellectual disability (ID) are exposed to a 

range of preconceptions by professionals and other people around them, which lead to 

implications of being a good enough parent. The research field of parenthood and ID has in 

the last decade experienced a change. From a somewhat discouraged view of parents with ID 

that informed the field and the practical social work, the field has now shifted towards a more 

positive direction. From a notion that the disability is the primary cause of not being a good 

enough parent, the research has started to examine how the social context can form 

parenthood. Still, the practical social work seem to have stagnated and is still exposed to a 

lack of knowledge and competence. This study aims to investigate the research field of 

parenthood and ID by looking at research adopting a parent perspective. The study takes 

sociological premise to illustrate the experience of what the parents believe are shaping their 

parenthood and to understand the meaning of the social context within this. The research field 

suggest that there are several factors contributing in shaping the parenthood. These are 

presented through a thematic analyse as social network, attitudes, social isolation, previous 

experiences and health, stress and finance. A theoretical framework is used to illustrate the 

understanding of how the social context can shape the parenthood. One of the conclusions 

drawn is that knowledge is needed of the different identified factors, furthermore that 

professionals and the public need to view the parents within their social context.   

 

Keywords: parents with intellectual disability, parenthood, social context, social support, 

social network, attitudes.   
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SAMMANFATTNING 

 
 

Föreliggande studie redogör för att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (IF) är en 

utsatt grupp i samhället, som ofta har svårigheter att vidmakthålla föräldrarollen. Under det 

senaste årtiondet har forskningen kring föräldraskap och IF förändrats. Från att ha en bild av 

att det huvudsakligen är funktionsnedsättningen som medför brister i föräldraskapet så har nu 

forskningen börjat undersöka hur den sociala kontexten kan tänkas forma föräldraskapet. 

Trots detta tycks det praktiska sociala arbetet fortfarande leva kvar i gamla mönster. 

Socialstyrelsen tillstår att kunskap och kompetens hos professionella ofta saknas i arbetet 

med dessa föräldrar. Föreliggande studie ämnar redogöra för forskningsläget kring föräldrar 

med IF, genom att undersöka forskning som tar ett föräldraperspektiv i anspråk. Studien 

använder ett sociologiskt perspektiv för att belysa vad föräldrarna upplever formar deras 

föräldraskap och hur den sociala kontexten kan ha betydelse för detta. Forskningsläget visar 

att det förekommer flera faktorer som formar föräldraskapet. Dessa presenteras utifrån en 

tematisk analys som socialt nätverk, attityder, social isolering, uppväxtvillkor samt hälsa, 

stress och ekonomi. En teoretisk anknytning görs för att illustrera hur den sociala kontexten 

kan förstås forma föräldraskapet. En av slutsatserna är att kunskap behöver lyftas kring de 

olika identifierade faktorerna, samt att professionella och allmänheten behöver se att den 

sociala kontexten har stor betydelse.      
 

Nyckelord: föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning, föräldraskap, social kontext, 

socialt stöd, socialt nätverk, attityder.    
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1. INLEDNING

 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) har sedan länge setts som avvikande och 

legitimeras sällan som vuxna. Anledningen till detta är att de ofta saknar vad som förknippas 

med kompetens och status som vuxen, såsom eget boende, jobb och egen ekonomi (Booth & 

Booth, 1998). Att inte bli legitimerad som vuxen blir särskilt problematiskt när det kommer 

till att vara förälder, ett ansvar som anses kräva en vuxens kompetens. Samhället och 

professionella tillskriver ofta dessa föräldrar till att vara icke kapabla och oförmögna att ta 

hand om sina barn på grund av sin funktionsnedsättning (Aunos, Feldman & Goupil, 2008). 

Nationell forskning påvisar att av de cirka 160 barn till föräldrar med IF som föds varje år så 

omhändertas ungefär hälften av sociala myndigheter (Hallberg & Hallberg, 2015; Hindberg, 

2003). Även internationella siffror pekar på att denna grupp av föräldrar ofta får sina barn 

omhändertagna (Mayes, Llewellyn & McConnell, 2008; McConnell, Llewellyn, & Ferronato, 

2002; Traustadóttir & Sigurjónsdóttir, 2008).  
 

Personer med IF har länge setts som oförmögna att vara föräldrar. Det kanske mest talande 

exemplet på detta är steriliseringslagen (SFS 1941:282) som upprättades för att förhindra 

personer med funktionsnedsättning att föra sitt “arv” vidare. Denna lag möjliggjorde 

sterilisering utan samtycke, då det ansågs att personer med IF inte kunde fatta avgörande och 

viktiga beslut (Kollberg, 1989). Denna samhällssyn tycks leva vidare än idag då många av 

föräldrarna känner sig kontrollerade och ifrågasatta i sin föräldraroll. De kämpar inte bara 

med en negativ samhällsbild utan även med att kunna hävda sig som förälder. I mötet med 

professionella upplever dessa föräldrar sig förbisedda och att de inte får sin röst hörd 

(Hindberg, 2003; Llewellyn, Traustadóttir, McConnell & Sigurjónsdóttir, 2010). 
 

Det ständiga ifrågasättandet kan vara en orsak till varför det många gånger brister i 

samarbetet mellan föräldern och den professionelle. Detta kan leda till att professionella inte 

får insyn i föräldrarnas situation och därmed inte erhåller tillräcklig kunskap om dem och 

deras barn. Kunskapsbristen inom det praktiska sociala arbetet är ett problem som samtliga 

parter påverkas av (Hindberg, 2003; Socialstyrelsen, 2007). Föräldrarna upplever ofta att 

professionella bemöter dem med bristande respekt, medan de professionella i sin tur kan 

uppleva att föräldrarna inte tar till sig den information som de behöver. Konsekvensen av 

kunskapsbristen och problem i kommunikation blir att de professionella får svårt att 

identifiera behov samt att anpassa insatser och stöd (Socialstyrelsen, 2005). Det finns inte 

heller några nationellt utarbetade bedömningsinstrument för föräldrar med IF, som kan hjälpa 

professionella i arbetet (SUF-kunskapscentrum, 2014). Till följd av avsaknad av adekvata 

instrument och otillräcklig kunskap och kompetens hos professionella så hamnar föräldrarna i 

en sårbar situation.  
 

Ytterligare ett problem för både professionella och föräldrar med IF är att det inte finns någon 

entydig bild av vad som utgör ett bra föräldraskap (Hindberg, 2003; Socialstyrelsen, 2007). 

Däremot kan den sociala kontexten, som bygger på exempelvis lagstiftning, normer och 

värderingar ringa in och legitimera hur en förälder ska vara och agera. Med den sociala 

kontexten avses i detta fall det samhälle individen tillhör, exempelvis land, omgivningen eller 

grannskap (se vidare, 2.2 sociologiskt perspektiv - social kontext & sociala modellen, för 

förtydligande). I och med den sociala kontexten formas vad som anses vara ett bra eller 

mindre bra föräldraskap. De som inte passar in inom ramen för vad samhället accepterar 

riskerar att exempelvis få sina barn omhändertagna. Beroendet av stöd samt avsaknad av rätt 

stöd gör att föräldrarna hamnar i en utsatt situation. Samhället visar på att de inte är 
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tillräckligt bra föräldrar samtidigt som det sociala arbetet, på grund av kunskapsbrist inte kan 

ge det stöd föräldrarna behöver eller vill ha.  

 

Föräldrarna är inte bara utsatta på grund av att de är utelämnade till professionella eller för att 

det finns attityder från samhället. De lever heller inte endast med de begränsningar som 

funktionsnedsättningen medför. Många av dessa föräldrar lever dessutom i social utsatthet 

präglat av psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet och social isolering (Emerson & Brigham, 

2013). Dessa faktorer kan i sig bidra till svårigheter i föräldraskapet oavsett om en förälder 

har IF eller ej (Aunos et al., 2008). Därför är det inte heller förvånande att dessa föräldrar i 

hög utsträckning inte får behålla sina barn, det finns mycket som talar emot att lyckas som 

förälder. Socialstyrelsen (2005) beskriver detta som att kämpa i motvind: 
 

Personer med utvecklingsstörning är på många sätt en utsatt grupp i samhället. Att vara 

utvecklingsstörd och bli förälder kan beskrivas som ett föräldraskap i uppförsbacke (Socialstyrelsen, 

2005, s. 30).  

 

1.1 PROBLEMFORMULERING 
 

Föräldrar med IF riskerar att få barnen omhändertagna av sociala myndigheter. Detta talar för 

betydelsen av att undersöka vad som kan bidra till föräldrarnas brister i föräldraskapet. 

Speciellt är det av intresse för det sociala arbetet och professionella därinom då dessa 

föräldrar ofta kommer i kontakt med hjälpapparaten (Hallberg & Hallberg, 2015).   

Det sociala arbetet visar på funktionsnedsättningens begränsningar och dess påverkan på 

föräldraskapet. Många gånger lyfter professionella fram föräldrarnas oförmåga att på grund 

av funktionsnedsättningen vara en bra förälder (Hindberg, 2003; Socialstyrelsen, 2007). 

Forskning visar att det är problematiskt att professionella sätter ett likhetstecken mellan IF 

och otillräckligt föräldraskap. Forskningen framhåller istället att det finns förutsättningar för 

föräldrar med IF att vara tillräckligt bra föräldrar, men att det behöver ske under rätt villkor 

(Aunos et al., 2008; Hindberg, 2003). Det bör således inte vara talas om ifall det är möjligt 

för föräldrar med IF att klara ett tillräckligt bra föräldraskap, utan under vilka omständigheter 

det kan vara möjligt.  
 

Trots att nutida forskning framhåller möjligheter snarare än begränsningar så är det inte 

förrän det senaste årtiondet som forskningen i stort börjat intressera sig för hur föräldraskap 

formas av omgivningen. Studier idag visar att det är den sociala kontexten som många gånger 

är avgörande för om föräldern kan vara en tillräckligt bra förälder eller inte (Llewellyn & 

McConnell, 2002). Det är däremot få av nutida studier som undersöker den sociala kontexten 

utifrån föräldrarnas perspektiv. Ofta lyfts istället professionellas perspektiv, upplevelser och 

föreställningar kring föräldrar med IF (Socialstyrelsen, 2005). Den kunskap som behövs är en 

sammanställning av det senaste forskningsläget kring faktorer kopplat till föräldraskap och 

social kontext kopplat till föräldraskap. Vidare behöver sammanställningen utgå från 

föräldrarnas egna perspektiv, då det saknas kunskap om dem och deras livssituation i det 

praktiska sociala arbetet.    
 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att i en integrativ forskningsöversikt 

undersöka forskningsläget kring föräldrar med IF. Studien begränsas till forskning som 

intagit ett föräldraperspektiv. För att kunna besvara studiens syfte har precisering gjorts i 

form av följande frågeställningar:  
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 Vad visar forskning gällande föräldrarnas upplevelser av vad som formar deras 

föräldraskap? 

 

 Hur kan den sociala kontexten förstås ha betydelse för formandet av deras 

föräldraskap? 

 

2. BAKGRUND

 

Föreliggande avsnitt redogör för olika synsätt för hur IF kan förstås. Både ett psykologiskt 

och sociologiskt perspektiv kommer att behandlas. Bland annat följer en definition av IF, en 

beskrivning av den sociala kontexten och den sociala modellen, samt det sociala arbetets 

lagrum.  
 

2.1 PSYKOLOGISKT PERSPEKTIV - FUNKTIONSNEDSÄTTNINGENS 

BEGRÄNSNINGAR 
 

Då det finns ett antal begrepp som beskriver intellektuell funktionsnedsättning (IF) så är det 

viktigt att konkretisera vad som menas med IF, vilka kriterier som används och på vilken 

teoretisk grund detta sker. För att definiera diagnosen IF används i Sverige International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10), där den svenska 

översättningen är psykisk utvecklingsstörning och Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM-5), där den svenska översättningen är intellektuell 

funktionsnedsättning. Kriterier för att uppfylla diagnosen är följande; intellektuell 

funktionsnivå som ligger på ett IQ <70, nedsatt adaptiv förmåga, exempelvis att vara 

självständig inom den sociala arenan, samt att funktionsnedsättningen har visat sig innan 18 

års ålder. Graden av den intellektuella funktionsnedsättningen kan variera och klassas som 

grav, måttlig eller lindrig (Socialstyrelsen, 2007). Diagnostiseringen utifrån manualer som 

ICD-10 och DSM-5 bygger på en psykologisk teoretisk grund. Det innebär att det är 

individuella faktorer som bedöms när en person blir diagnostiserad med IF (se vidare, 

Tideman, 2000). Definitionen utifrån dessa manualer är relevant eftersom föräldrarna i 

föreliggande studie har fått diagnosen IF utifrån sådana bedömningskriterier.  
 

Den föreliggande studien fokuserar på föräldrar med lindrig IF. Denna distinktion har gjorts 

då Socialstyrelsen (2005) framhåller att de kvinnor som blir gravida och får barn främst faller 

inom definitionen för lindrig IF. Fortsättningsvis när IF nämns så avses lindrig IF. Hindberg 

(2003) konstaterar att omfattningen av IF kan variera från person till person och likaså dess 

konsekvenser. Däremot går det att fastställa vissa generella svårigheter och begränsningar. 

Bland annat innebär IF sociala, känslomässiga samt kognitiva begränsningar. Den kognitiva 

förmågan påverkar bland annat kontroll av känslor och empati. Andersson och Nilsson 

(2003) talar om att IF innebär svårigheter i att bland annat sätta sig in i hur andra tänker eller 

känner. Det betyder också att nedsättningen kan leda till svårigheter att överföra saker från en 

plats till en annan, då det är vanligt förekommande att leva i nuet och inte ha förmågan att 

generalisera. Personer med lindrig IF behöver även mer tid och fler repetitioner för att klara 

av samma saker som en person utan denna typ av nedsättning.  
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2.2 SOCIOLOGISKT PERSPEKTIV - SOCIAL KONTEXT & SOCIALA 

MODELLEN 
 

Förutom det psykologiska perspektivet så finns det även ett sociologiskt perspektiv att se på 

IF. Det sociologiska perspektivet utgår från den sociala modellen som menar att 

funktionshinder är något som samhället konstruerat. Inom ramen för föreliggande studie 

kommer föräldrarnas upplevelser av sitt föräldraskap förstås utifrån deras sociala kontext. 

Det vill säga, hur deras sammanhang ser ut och vilka förutsättningar och begränsningar som 

formar deras föräldraskap. Den sociala kontexten innefattar lagar, regler, normer, kultur och 

värderingar som påverkar människors agerande och åsikter inom kontexten. Inom ramen för 

den sociala kontexten uppstår därför förtryckande krafter som skapar diskriminering och 

utanförskap, där vissa individer/grupper som inte ses som ”normala” blir socialt isolerade. 

Exkluderingen av denna karaktär hindrar individer och grupper som avviker från att vara en 

del av samhället (Llewellyn & McConnell, 2002; Socialstyrelsen, 2007). Utgångspunkten för 

den sociala modellen är dock att variationer av människor inom populationen är naturligt och 

därför finns det inga människor som avviker utan endast variationer (Tideman, 2000). 

Tidemans sätt att prata om variationer av människor istället för avvikande och normala 

påvisar en nutida syn. Människor med IF bör i detta resonemang inte ses som avvikande utan 

endast att de är en variation av alla variationer som finns i samhället. Lindqvist (2012) 

fastslår att vad som anses ”normalt” och vad som avviker är föränderligt och beror av tid och 

rum. På så vis är det därför samhällets nutida krav som formar vad som anses ”normalt” eller 

inte.  
 

Det är viktigt att ta både det psykologiska och det sociologiska perspektivet i beaktning. Det 

psykologiska används för att tydliggöra definitionen på IF och vilka begränsningar som 

nedsättningen medför. Det sociologiska perspektivet och den sociala modellen visar däremot 

på att begränsningarna av IF kan förstås utifrån den sociala kontexten. Exempelvis, vad som 

anses vara en nedsatt adaptiv förmåga blir så utifrån normer och värderingar som talar om 

vad en ”normal” adaptiv förmåga är. Det sociologiska perspektivet kan således användas som 

ett verktyg för att förstå föräldrarnas förutsättningar och problem utifrån deras sociala 

kontext. Genom att den sociala kontexten sätter ramen för vad som är normalt och vad som 

avviker så formar den även föräldrarnas möjligheter till ett lyckat föräldraskap. 

2.2.1 DET PRAKTISKA SOCIALA ARBETET - LAGRUM 

Som tidigare nämnts kan lagar och regler ses som en del av den sociala kontexten och som 

formar villkoren för föräldrar med IF. 
 

Enligt svensk lag har personer med utvecklingsstörning sedan mer än ett halvsekel varit föremål för 

särskilda insatser, utöver de insatser som är tillgängliga för alla medborgare. Lagstiftningen har skiftat 

över åren. Vilka som har rätt till stöd och hjälp vid en viss tidpunkt präglas självfallet av historiska och 

kulturella omständigheter, som i sin tur är relaterade till attityder och tillgängliga resurser 

(Socialstyrelsen, 2005, s. 14, vår kursivering).   

 

Personer med IF visar sig även i lagstiftning anses vara i behov av särskilt riktade insatser. 

Lagstiftningen visar på vilken samhällssyn som finns på dessa personer, att de snarare anses 

vara avvikande och i behov av stöd än så som Tideman (2000) beskriver det, en variation. 

Dock bör inte lagstiftning endast ses som utpekande utan kan även ses stärka 

minoritetsgruppers rättigheter. År 2008 ratificerade Sverige FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning (antagen av FN 2006). Konventionen syftar till att 
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främja möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att åberopa de mänskliga 

rättigheterna. Exempelvis finns det särskilda grundläggande principer:  
 

De grundläggande principerna i konventionen är icke-diskriminering, jämlika möjligheter, 

självbestämmande samt delaktighet och inkludering (SOU 2009:36, s. 11).  

 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bidrar till att arbetet med 

dessa personer lyfts internationellt. Likaså gör FN:s konvention om barnets rättigheter att 

arbetet kring barnrättsperspektivet lyfts internationellt. Detta då de länder som skrivit 

konventionerna ska se till att konventionernas samtliga artiklar följs. Nationellt sett är det 

främst Socialtjänstlagen (2001:453) SoL och Socialstyrelsens rapporter och riktlinjer som 

specificerar arbetet med föräldrar med IF. I Sverige har kommunernas socialtjänst och 

socialnämnder det yttersta ansvaret för att barn inte far illa (SoL 2 kap. 1§). För att kunna 

fullgöra detta ansvar så krävs kunskap och kompetens om barn och föräldrar. SoL ämnar åt 

att beakta vad som är barnets bästa och att bedriva insatser utifrån människors 

självbestämmanderätt och integritet. Med detta menas att SoL är en lag som ska främja barns 

och föräldrars situation i samhället (SoL, 2001:453).  
 

Den sociala kontexten kan genom lagar och riktlinjer bland annat göra anspråk på vad som 

anses vara ett bra föräldraskap inom socialtjänsten. Bedömningsverktygen inom 

socialtjänsten baseras bland annat på riktlinjer och har stöd i SoL. Dessa kan, förutom att visa 

vad som normativt anses rätt, också bidra till socialtjänsten/socialnämnden har rätt att vidta 

stränga åtgärder om föräldrar inte kan leva upp till det som lagen stadgar. För föräldrar med 

IF är Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) relevant. LVU 

tillåter omhändertagande och placering av barn utan samtycke från föräldrar. Relevansen 

tillkommer eftersom föräldrar med IF löper högre risk än andra att få sina barn 

omhändertagna (Hallberg & Hallberg, 2015; Mayes et al., 2008; McConnell, Llewellyn, & 

Ferronato, 2002; Traustadóttir & Sigurjónsdóttir, 2008). För att LVU ska vara aktuellt finns 

det fyra kriterier som omhändertagandet ska grunda sig i. Dessa är fysisk eller psykisk 

misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i 

hemmet. Det är endast om det föreligger en påtaglig risk för ett eller flera av dessa kriterier 

för att ett omhändertagande ska bli aktuellt (LVU, 1990:52). 
 

3. TEORIANKNYTNING

 

Följande avsnitt redogör för den teoretiska anknytningen som består av Killéns “tillräckligt” 

bra föräldraskap, Goffmans teori om stigma och Bourdieus teoretiska begrepp: sociala rum, 

sociala fält, kapital och habitus. Inledningsvis görs en presentation av hur föräldraskap kan 

förstås utifrån “tillräckligt” bra föräldraskap. Detta kan användas för att få en förståelse 

kring vilka kriterier som ska uppfyllas för att vara en ”tillräckligt” bra förälder. Därefter 

följer en presentation av Goffmans teori om stigma som bidrar till att förklara föräldrar med 

IFs utsatthet och utanförskap i förhållande till samhällets normer och värderingar. Slutligen 

presenteras Bourdieus teoretiska begrepp för att kunna analysera vilka resurser som 

föräldrar med IF har eller saknar. Vidare kan deras sammansättning av resurser belysa 

situationen och positionen i samhället. Både Goffmans och Bourdieus teoretiska ramverk är 

av sociologisk karaktär som kan användas för att se hur den sociala kontexten formar 

villkoren för föräldrar med IF.  
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3.1 ETT “TILLRÄCKLIGT” BRA FÖRÄLDRASKAP 
 

Det finns som tidigare nämnts ingen entydig bild av vad som utgör ett bra föräldraskap. 

Däremot finns det mer eller mindre legitima definitioner av ett bra föräldraskap inom den 

sociala kontexten, exempelvis inom det praktiska sociala arbetet. Socialstyrelsens 

beskrivning (2005, 2007) av föräldraskap, föräldraförmåga och föräldrakompetens utgår från 

vad Kari Killén (2009) lyfter fram som ett “tillräckligt” bra föräldraskap. Socialstyrelsens 

riktlinjer anses legitima inom det sociala arbetet och därför kan Killéns (2009) resonemang 

anses relevanta för föreliggande studie. Killén redogör för ett ”tillräckligt” bra föräldraskap 

på följande sätt:  
 

Föräldraskapet är en process där föräldrarna (eller andra omsorgspersoner) engagerar sig i barnet, ger 

fysisk kontakt och känslomässig omsorg, näring och skydd. Det handlar om att tillfredsställa både de 

fysiska och känslomässiga behov som barnet har utifrån sin ålder och utvecklingsnivå. Det handlar om 

att skapa en miljö såväl hemma som i förskolan och skolan där barnet kan känna sig trygga och 

förstådda och bli tröstad när de är ledsna och upplever smärta, vare sig denna smärta är fysisk eller 

psykisk (Killén, 2009, s. 33).  

 

Föräldraskapet kan vidare formas av påfrestningar från exempelvis samhället. Dessa 

påfrestningar påverkar om föräldern har möjlighet att engagera sig i barnet, tillfredsställa dess 

behov och skapa en trygg miljö för barnet. Killen (2009) beskriver: 
 

Att vara en ‘tillräckligt bra’ förälder förutsätter att vi inte är utsatta för större påfrestningar - psykiskt 

eller socioekonomiskt, i samlivet eller i nätverket - än vi har resurser att klara av (Killén, 2009, s. 37).   

 

Det första citatet belyser kriterier för ett ”tillräckligt” bra föräldraskap. Det andra citatet 

belyser att det finns påfrestningar som påverkar huruvida föräldern klarar av ett ”tillräckligt” 

bra föräldraskap. Föreliggande studie kommer således använda Killéns (2009) ”tillräckligt” 

bra föräldraskap när hänvisningar görs till ”tillräckligt” bra föräldraskap.  

3.1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR SOM KAN FORMA FÖRÄLDRASKAPET 

Killén (2012) skriver speciellt om föräldrar med “utvicklingshemning”, vilket översätts till 

IF, som en grupp av föräldrar vars barn riskerar att utsättas för försummelse. Killén (2012) 

framhåller att föräldrarna kan se barnets praktiska behov, men har svårare att se de 

underliggande, ej utåt synliga behoven. Svårigheter finns också i att anpassa omsorgen och 

kunna bemöta barnet utifrån dess ålder, mognad och utveckling.  
 

Ytterligare en svårighet för dessa föräldrar är att de har ett begränsat socialt nätverk. 

Nätverket påverkar inte bara föräldrarna utan även barnet under uppväxtåren, både direkt och 

indirekt. Om föräldern har en god kontakt med sitt nätverk och det finns en viss kvalitét på 

det kan detta förhindra att barn drabbas av brister i omsorgen. Vilket förhållningssätt 

föräldern har till sitt nätverk kan därför i viss mån avgöra om barn i utsatta grupper kommer 

att drabbas av omsorgssvikt eller inte. Vanvårdade barn som har en vuxen att knyta an till 

utanför familjen har större chans att klara sig bättre än barn som inte har denna form av stöd. 

Det sociala nätverk familjen är omgiven av fungerar som en länk mellan barnet och 

samhället. För att länken ska ses gynna familjen positivt behöver barnet och den vuxne känna 

en känsla av att vara omtyckt, vilket kan leda till att trygga band skapas. Känslan av att vara 

omtyckt har även en positiv effekt på utvecklandet av såväl barnet och föräldrarnas identitet. 

Vad som är ett bra nätverk bedöms av föräldrarna själva (Killén, 2012).  
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3.2 GOFFMAN – STIGMA 
 

För att förstå samhällets syn och dess påverkan på föräldrar med IF så kommer teorin om 

stigma att användas. Stigma är ett begrepp som kan synliggöra och förklara individers 

utsatthet och utanförskap i samhället (Goffman, 1963; Persson, 2012). Stigma har genom 

Erving Goffman (1963) varit ett väl använt begrepp i sociologiska sammanhang. Teorin är av 

intresse för föreliggande studie då studien har ett sociologiskt angreppssätt och är intresserad 

av att se till hur den sociala kontexten formar individers situation. Följande avsnitt 

presenterar stigma utifrån Goffman (1963) själv, men det finns även vissa inslag av Persson 

(2012). Persson (2012) används för att styrka att teorin om stigma fortfarande är aktuell. 

Dock kan användandet av vissa begrepp som Goffman (1963) skriver om anses vara 

problematiska då de är av äldre karaktär. Exempel på detta är begreppen normal och 

avvikande. Sådana begrepp bidra till att bibehålla synen på dessa föräldrar som annorlunda 

och som något negativt. Ett alternativt begrepp som också tidigare nämnts är variationer av 

människor (Tideman, 2000). Ett medvetet val är dock att använda begreppen normal och 

avvikande för att kunna belysa att föräldrarna kan tänkas vara utsatta på grund av sin IF. 

Genom att använda begreppen kommer studien kunna analysera vad konsekvensen blir av att 

anses som avvikande och inte normal i förhållande till samhällets krav på exempelvis 

föräldraskap. Persson (2012) beskriver hur samhället sätter ramen för vad som är normalt och 

respektive avvikande:   
 

Stigma har närmare bestämt att göra med förhållandet mellan individer och samhällets identitetsvärden, 

alltså det normativa och institutionella regleringarna av, förväntningar på och föreställningar om hur 

individer ska vara, uppträda, se ut och göra (Persson, 2012, s. 130f, vår kursivering).    

 

För det mesta är de normativa förväntningarna på och föreställningarna om individen 

implicita. De är alltså underförstådda och blir synliga först när individen inte lever upp till 

dem. Vissa blir dock explicita, då exempelvis regler och lagar skapas i syfte att leda individen 

in på den “rätta” vägen. Reglerna och lagarna bidrar till att skapa stigmatiserade processer 

eftersom de som bryter mot dessa betraktas som avvikare (Persson, 2012). Goffman menar att 

stigmatiserade processer uppstår när någon avviker från föreställningar om hur individer ska 

vara, uppträda, se ut och göra och tar sig uttryck från någon av de tre olika grunderna för 

stigma. Den första typen är stambetingelser, såsom ras, nation och religion. Den andra är en 

karaktäristisk stigmatisering som berör individens identitet och egenskaper, såsom en 

funktionsnedsättning. Den tredje och sista är stigmatisering på grund av kroppsliga 

missbildningar (Goffman, 1963). Persson (2012) fastslår att trots ständig samhällsförändring 

så blir individer fortfarande stigmatiserade på grund av kategorisering in i grupper, utifrån 

karaktärsdrag eller kroppsutseende.  

    

Goffman (1963) skriver att samhället skapar kategoriseringar som ska underlätta för oss i 

mötet med andra människor. Det vill säga, människor placeras in i kategorier av grupper 

utifrån deras sociala identitet. Den sociala identiteten innefattar dels individuella egenskaper 

men också strukturella egenskaper, som exempelvis yrkestillhörighet. På basis av 

kategoriseringen skapas förväntningar på individen och gruppen den tillhör. Beroende på om 

dessa är positiva eller negativa utifrån det normativa samhället så blir gruppen stigmatiserad 

eller normaliserad. Alltså, när en grupp individer inom en kategori inte kan leva upp till 

förväntningarna från det normativa samhället, får kategorin en negativ innebörd och stigma 

uppstår. En individ som tilldelas ett stigma utifrån grupptillhörigheten förväntas inte kunna 

leva upp till de normativa förväntningarna och föreställningarna på hur individer ska vara, 

uppträda eller se ut. I en stigmatiserad grupp delar alla samma stigma och det är vanligt 
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förekommande att personerna inom gruppen delar samma erfarenheter, samt att de haft 

liknande anpassningsproblem till det normativa samhället.   

3.2.1 KONSEKVENSER AV STIGMATISERING 

Goffman (1963) skriver vidare att genom att peka ut människor som stigmatiserade så bidrar 

det till att vidmakthålla deras underordnade position i samhället. Kategorisering av grupper 

kan ske med välvilja, för att erbjuda dem särskilt stöd och skapa möjligheter som inte kan 

tillhandahållas på annat sätt. Detta kan också innebära att personer som befinner sig inom 

kategorierna, de som anses som stigmatiserade, kan bli ännu mer stigmatiserade av denna 

process. Genom att säga att dessa människor behöver samhällets stöd så förmedlas att de är 

oförmögna att klara sig på egen hand. Samma stödinsatser som ska bidra till att motverka 

utanförskapet pekar då ut människorna som mer avvikande eller otillräckliga. Då spelar det 

heller ingen roll om individen i övrigt har egenskaper som uppfattas normala.   
 

Värderingar och föreställningar om samhällsnormer tycks vara desamma hos den som 

avviker som den som uppfattas normal. Skillnaden ligger snarare i förmågan att leva upp till 

förväntningarna och föreställningarna eller inte. Då avvikande personer får insikt i att de inte 

klarar av att leva upp till de förväntningar som finns, så uppstår ofta skam. Skammen gör att 

individen på olika sätt försöker trycka bort och förneka egenskaper som uppfattas avvikande. 

Det är också vanligt att försöka dölja egenskaperna och därmed avvikelsen, i syfte att 

uppfattas som normal. Detta kallar Goffman att vara diskreditabel, vilket innebär att stigmat 

ännu inte upptäckts av exempelvis professionella. En persons strävan av att vara diskreditabel 

kan förstås genom att det är gynnsamt att anses som normal, då det innebär att ha positiva 

förväntningar på sig. Personer som är diskreditabla förhåller sig således noggrant till vem, 

hur och vad denne ska säga, berätta och förmedla. Detta görs för att skydda sig från de 

negativa förväntningarna som medföljer stigmat (Goffman, 1963).  
 

Om personen inte lyckas dölja sitt stigma kallas detta för att vara diskrediterad. De negativa 

förväntningarna blir de som personen får möta då andra är medvetna om dennes stigma. Att 

ständigt möta sådana förväntningar resulterar i att sällan lita på eller acceptera människor 

som inte delar stigmat, de som anses som normala. När en person som uppfattas normal 

interagerar med en person som är stigmatiserad upplever den sistnämnde ofta att den blir 

ifrågasatt och att den inte vet hur den andre tolkar en (Goffman, 1963). Eftersom den 

stigmatiserade känner sig som mest fri från stigma tillsammans med personer som också 

själva upplever sig ha samma stigma kan det vara svårt att skapa ett samarbete tillsammans 

med professionella (Goffman, 1963). För att en normal person ska bli accepterad hos en 

person med ett stigma krävs en visad välvilja, men det kan ta tid innan den blir accepterad 

(Goffman, 1963). 

 

3.3 BOURDIEU - SOCIALA RUM, SOCIALA FÄLT, KAPITAL OCH 

HABITUS 
 

För att analysera föräldrarnas livssituation och deras resursers betydelse för anseende och 

position i samhället så används Pierre Bourdieu (1985). Bourdieu skapar teoretiska verktyg 

som möjliggör en djupare förståelse för människors olika resurser och hur resurser kan 

påverka individens ställning i förhållande till varandra (Broady, 1990). Bourdieu är en 

inflytelserik samhällsvetare i sociologiska sammanhang. Då föreliggande studie syftar att 

analysera den sociala kontexten så lämpar sig Bourdieus teoretiska verktyg. Då Bourdieus 
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teorier är omfattande och komplexa används därför även Broady (1990), Carlhed (2011) och 

Järvinen (2007) för att tydliggöra de olika begreppen.    

3.3.1 SOCIALA RUM OCH SOCIALA FÄLT 

När Bourdieu beskriver samhället och sociala sammanhang så benämner han det som sociala 

rum. När sociala rum avgränsas till en specifik tid och plats kan detta komma att resultera i 

sociala fält. Det sociala rummet kan vidare rymma många olika sociala fält, exempelvis det 

sociala arbetets fält. Det sociala rummet kan liknas med föreliggande studies begrepp social 

kontext. Samspelet inom de sociala fälten bygger på gemensamma grundantaganden, 

föreställningar och värderingar. Det vill säga, överenskommelser om vad som är rätt eller fel. 

Det som är eftersträvansvärt kan utgöra vad Bourdieu definierar som doxa (Carlhed, 2011). 

Doxan omfattar således ramen för vad som är allmänt vedertaget och det rätt inom det fältet. 

Vad som är allmänt vedertaget är däremot föränderligt i takt med att det sker förändringar i 

det sociala rummet (Järvinen, 2007). För att konkretisera hur sociala rum, sociala fält och 

doxa kan förstås är att applicera det i ett sammanhang. Exempel på sociala rum kan vara ett 

land, såsom Sverige. Exempel på socialt fält kan vara som tidigare nämnts det praktiska 

sociala arbetet. Exempel på doxa är ”tillräckligt” bra föräldraskap.   

3.3.2 KAPITAL OCH DESS OLIKA FORMER 

Huruvida en individ kan passa in, positionera sig eller ha status inom ett specifikt fält beror 

på dennes kapital och habitus (Carlhed, 2011). Med kapital avses de sociala tillgångar, 

resurser eller värden som en individ har eller har brist på (Broady, 1990).  
 

Individernas innehav och sammansättning av materiella och sociala tillgångar har betydelse för deras 

placering och relationer till andra individer i sociala sammanhang (Carlhed, 2011, s. 285). 

 

Bourdieu presenterar tre olika former av kapital, kulturellt, ekonomiskt och socialt, som är 

ärvda eller förvärvade på egen hand (Carlhed, 2011). Broady (1990) skriver att de olika 

kapitalen, särskilt kulturellt kapital, är starkt reproducerad från generation till generation. 

Däremot går det att förändra sitt kulturella kapital genom utbildning eller genom att öka sina 

kunskaper på annat vis. Bourdieu (1985) förklarar att kapitalet värderas i förhållande till det 

eftersträvansvärda, det vill säga doxan. Kapitalets storlek men också 

kapitalsammansättningen påverkar även det individens position inom det specifika fältet.  
 

Det kulturella kapitalet syftar bland annat till förutsättningarna för utbildning och språk. 

Bourdieu menar att utbildning är en viktig väg in i det sociala rummet. Ökade legitimerade 

kunskaper och utbildning inom sitt fält kan möjliggöra att personen kan positionera sig högre 

upp inom fältet. Den högre positionen kan även generera ett större ekonomiskt kapital. 

Kunskap, utbildning och språk är viktiga komponenter för att förstå, förhålla sig till, samt 

leva efter fältets doxa och logik (Carlhed, 2011; Järvinen, 2007). Det ekonomiska kapitalet 

syftar till tillgång på pengar och materiella ting samt förhållningssätt och kunskap till det som 

rör ekonomi (Järvinen, 2007). 

 

Socialt kapital syftar till möjligheten att inom de grupper en individ tillhör, bilda gynnsamma 

nätverk. Det sociala kapitalet utgörs till stor det av en individs sociala kontakter, socialt 

nätverk och relationer. En stor del av det sociala består av familj, släkt, grannar och vänner 

(Broady, 1990; Carlhed, 2011; Järvinen, 2007). Broady (1990) menar vidare att det sociala 

kapitalet skiljer sig från det kulturella och ekonomiska i det att det sociala kapitalet kan 
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användas för att ta de andra två i anspråk. Socialt kapital behövs för att exempelvis kunna 

knyta rätt kontakter eller för att få stöd under utbildningstiden. 
 

Bourdieu (1985) framhåller förutom kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital, ytterligare en 

form, symboliskt kapital. Det symboliska kapitalet existerar inom de övriga kapitalen. 

Symboliskt kapital kan belysa och uppmärksamma erkända och högt värderade symboler 

inom specifika fält. Symboler kan yttra sig i form av exempelvis rankningar eller betyg, som 

belyser status och respekt och kan resultera i en hög position i fältets makthierarki (Bourdieu, 

1985). Dock behöver titeln inte resultera i en högre maktposition i omkringliggande fält utan 

kan vara bunden till ett specifikt fält (Järvinen, 2007).   

3.3.3 HABITUS OCH DOMINERANDE POSITIONER 

Nära besläktat med kapital är begreppet habitus. Habitus kan ses som fallenheter för att på ett 

kompetent sätt föra sig inom sociala fält. Sådana fallenheter kan exempelvis vara en känsla 

för smak, bildning eller språklig kompetens. Habitus är något som alla människor har, men 

fallenheterna blir mer eller mindre användbara i förhållande till de värderingar som finns 

inom fältet (Broady, 1990).     
 

Bourdieu har vidare valt att inte tala om klass och profession utan snarare om dominerande 

positioner eller dominerade grupper/klasser. Analysen av hur sådana grupper/klasser uppstår 

sker mot bakgrund av deras kapitalsammansättning och hur det har tillkommit (Carlhed, 

2011). För att belysa en grupps kapital inom ett specifikt fält ses gruppen utifrån doxans ram 

men ställs också i jämförelse med en annan grupp inom samma fält. Detta skulle exempelvis 

kunna vara att jämföra kapital mellan föräldrar med IF och föräldrar utan IF inom det sociala 

fältet för föräldraskap. Att belysa gruppers kapital inom fält på detta sätt innebär att analysera 

gruppers positioner utifrån en horisontell dimension. Det vill säga att inte definiera en grupp 

som ständigt underordnad utifrån ett konstant vertikalt klassystem som exempelvis 

arbetarklass, medelklass och överklass. Det finns således ingen bestämd ordning med 

underordnade och överordnade inom det sociala rummet. Dominerande positioner eller 

dominerade grupper/klasser skapas inom ett specifikt fält då en grupps kapital är större och 

mer gynnsamt än en annan grupps kapital (Carlhed, 2011). Grupper med likartade 

kapitalsammansättningar, som har samma positioner inom ett specifikt fält, tenderar att 

lättare kunna mötas gällande politiska frågor, vänskapsrelationer, kärleksrelationer etc. 

(Järvinen, 2007).       
 

Förutom sociala rum, sociala fält, kapital och habitus så lyfter Bourdieu in ytterligare en 

dimension i att förstå samhälleliga ordningar och processer. Carlhed (2011) beskriver:  
 

Bourdieus sociologi kan också fästa uppmärksamhet på hur överordnade positioner inom och utanför 

fältet skapar och eller legitimerar definitioner av sociala problem och kategorier (Carlhed, 2011, s.286).  

 

Det finns överordnade instanser, såsom staten, som har mandat att kunna gå in i ett specifikt 

fält och har legitimitet att bekräfta eller avvisa hur människor agerar. Legitimiteten består i 

lagar och föreskrifter som har en kontrollerande funktion inom det sociala rummet. 

Instanserna har också mandat att definiera vad som är sociala problem och att kategorisera 

individerna. En instans som har ett sådant mandat, vilket kan ses som ett slags metakapital, är 

exempelvis Socialstyrelsen. Socialstyrelsens riktlinjer anses legitima inom det sociala 

arbetets fält och blir därför styrande i hur människor i och utanför fältet ska agera (Carlhed, 

2011).  
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4. METOD

 

Följande avsnitt behandlar metodologiska överväganden och redogör för val av metod och 

tillvägagångssätt. Vidare presenteras urval, litteraturanskaffning, bearbetning av data och 

analysmetod, tillförlitlighet, studiens begräsningar samt etiska överväganden. 

 

4.1 VAL AV METOD – INTEGRATIV FORSKNINGSÖVERSIKT 
 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar gjordes en rad metodologiska 

överväganden. Föreliggande studie utgår från ett föräldraperspektiv och ämnar presentera 

empiri som kan ge både en bredd och ett djup. Därför valdes en integrativ forskningsöversikt 

som innefattar både kvalitativa och kvantitativa studier, i enlighet med Booth, Papaioannou 

och Sutton (2012). En alternativ metod till forskningsöversikt hade kunnat vara kvalitativa 

intervjuer då föreliggande studie ville fånga föräldrarnas upplevelser. Kvale och Brinkmann 

(2014) beskriver att det kvalitativa angreppssättet syftar till att försöka förstå individers 

situation utifrån deras synvinkel. Förståelsen och kunskapen skapas genom att lyssna till 

individer och undersöka deras erfarenheter. Denna typ av metod valdes dock bort utifrån att 

a) det kunde tänkas uppstå etiska hinder i att intervjua föräldrar med IF, b) för att det hade 

kunnat vara svårt att komma i kontakt med dem, på grund av exempelvis sekretess, c) för att 

det fanns en kunskapslucka då det saknades forskningsöversikter på området, d) för att en 

sådan metod hade gett det empiriska materialet ett djup, men inte en bredd. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hur det kvalitativa angreppssättet bidrar till att skapa 

ett djup, men kunskapen blir svår att generalisera. Föreliggande studie är fortfarande av 

kvalitativ karaktär då syftet är att genom tolkning undersöka föräldrarnas upplevelser. För att 

kunna få en bredd på forskningsläget så valdes en integrativ forskningsöversikt för att kunna 

inkludera kvantitativa studier. Detta val baserades på att studiens syfte var att fånga 

forskningsläget och då krävs även artiklar som innefattar studier med ett stort antal 

respondenter. Detta för att möjliggöra för att fler föräldrars upplevelser lyfts fram. En sådan 

metodansats skapar förutsättning för att den föreliggande studien ska kunna diskutera 

resultaten med högre trovärdighet och överförbarhet.  
 

Booth et al. (2012) redogör vidare för vad forskningsöversikter har som ändamål. Exempel på 

sådant är att använda befintlig data och göra nya tolkningar av den, att identifiera 

kunskapsluckor i forskningen, att redogöra för likheter och skillnader i forskningen, samt att 

få kunskap kring ett fenomen genom att sammanställa och analysera tidigare forskning. 

Denna beskrivning av val av forskningsöversikt som metod var därför förenligt med den 

föreliggande studiens syfte. Utöver att en integrativ forskningsöversikt ansågs vara ett 

lämpligt val i förhållandet till föreliggande studies syfte så användes denna metod också då 

det saknades forskningsöversikter kring problemområdet. 
 

4.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
 
Föreliggande studie har utgått från de steg i att utföra en forskningsöversikt som Whittemore 

och Knafl (2005) redogör för. Dessa är att, först identifiera ett problem och avgränsa 

problemområdet så att ett specificerat syfte kan formuleras. Detta har föreliggande studie 

gjort genom att presentera en problemformulering som mynnar ut i ett specificerat syfte och 
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två frågeställningar (se, 1.1 problemformulering samt 1.2 syfte och frågeställningar). Därefter 

följer litteratursökningen och en övervägning av vilka databaser som kan tänkas vara 

relevanta. Detta har föreliggande studie gjort mot bakgrund av syftet, genom att skapa 

kriterier för litteratursökningen (se, 4.3 urval samt 4.4 litteraturanskaffning). Efter sökningen 

ska datan utvärderas. Detta kan göras i förhållande till inklusions- och exklusionskriterier, 

huruvida artiklarna bedöms vara relevanta för forskningsöversikten samt om artiklarna 

bedöms vara av tillräckligt hög kvalitét. Detta har föreliggande studie gjort genom att 

inkludera artiklar som är vetenskapligt granskade vilket kan ses som en kvalitetsgranskning. 

Detta kan ses under avsnittet 4.4 litteraturanskaffning, tabell 2. databassökningar och sökord.  

Efter att datan har utvärderas ska artiklarna sedan struktureras upp, med hjälp av kodning och 

kategorisering, mot bakgrund av att kunna urskilja mönster och teman. Detta har föreliggande 

studie gjort genom en tematisk analys (se, 4.5 bearbetning av data och analysmetod). 

Slutligen ska de identifierade temana presenteras, i form av resultat och analys, som slutligen 

mynnar ut i en konklusion och diskussion. Föreliggande studie har presenterat resultat och 

analys, följt av att ha sammanställt dessa till en konklusion och diskussion (se, 5. 

resultatredovisning och analys av artiklar samt 6. konklusion och diskussion). Förutom ovan 

nämnda steg har föreliggande studie valt att ha med 4.6 tillförlitlighet, 4.7 studiens 

begränsningar, samt 4.8 etiska överväganden. Metodavsnittet avslutas med dessa med 

anledning av att de kan ses som övergripande och har haft betydelse för samtliga delar i 

utförandet av forskningsöversikten. 

 

4.3 URVAL 
 

För att inhämta artiklar av kvalitativ samt kvantitativ karaktär genomfördes en systematisk 

sökning. Booth et al. (2012) beskriver att det är viktigt att avgränsa sökning på förhand. 

Innan sökningen skapades därför ett antal inklusions- och exklusionskriterier, i enlighet med 

föreliggande studies syfte, och som kunde tänkas besvara studiens frågeställningar (se, tabell 

1).   
 

Tabell 1. Inklusions- och exklusionskriterier i sökningen 

 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Föräldraperspektiv – respondenterna var föräldrarna 

själva 

Artiklar som utgår från professionella eller barnens 

perspektiv 
Vetenskapligt granskade artiklar Icke- vetenskapligt granskade artiklar 
Både mammor och pappor om sådana artiklar gick 

att finna 
Föräldrar som hade barn över 18 år  

Artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats Artiklar som var äldre än år 2000  

Artiklar som var på engelska  
Länder med liknande välfärdssystem som Sverige  
Artiklar som undersökte föräldrarna i sitt sociala 

sammanhang  
 

 

4.4 LITTERATURANSKAFFNING 
 

Då urvalet skulle bestå av artiklar som innefattade föräldrar med IF och faktorer som kunde 

tänkas forma föräldraskapet gjordes olika kombinationer, i likhet med “defining the scoop” 

(Booth et al., 2012). Sådana kombinationer är så kallade booleska operationer vilket innebär 

att använda termer som AND och OR (Booth et al., 2012). Sökningen gjordes i databaser via 

universitetsbiblioteket i Örebro. Totalt nio sökningar genomfördes mellan 14 november 2016 
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och 17 november 2016, i databaserna Social Services Abstract, ASSIA, ERIC, MEDLINE, 

Web of science och Scopus (se tabell 2).  
 

Tabell 2. Databassökningar och sökord 

 

Sökning Databas Sökord Disciplin Avgränsningar Träffar 

1 Social 

Services 

Abstracts 

(“parents with intellectual 

disabilities”) OR (“parents 

with learning disabilities”) 

OR (“parents with 

cognitive disabilities”) OR 

(“parents with mental 

retardation”) AND ("social 

factors") 

Socialt arbete Peer reviewed 10 

2 ASSIA (“parents with intellectual 

disabilities”) OR (“parents 

with learning disabilities”) 

OR (“parents with 

cognitive disabilities”) OR 

(“parents with mental 

retardation”) AND ("social 

factors") 

Sociologi, 

omvårdnadsvetenskap, 

socialt arbete 

Peer reviewed 19 

3 ERIC 

(EDSCO) 

(“parents with intellectual 

disabilities”) OR (“parents 

with learning disabilities”) 

OR (“parents with 

cognitive disabilities”) OR 

(“parents with mental 

retardation”) AND ("social 

factors") 

Pedagogik och 

utbildningsvetenskap 

Peer reviewed 28 

4 MEDLINE (“parents with intellectual 

disabilities”) OR (“parents 

with learning disabilities”) 

OR (“parents with 

cognitive disabilities”) OR 

(“parents with mental 

retardation”) AND ("social 

factors") 

Omvårdnadsvetenskap Peer reviewed 28 

5 Web of 

science 

(“parents with intellectual 

disabilities”) OR (“parents 

with learning disabilities”) 

OR (“parents with 

cognitive disabilities”) OR 

(“parents with mental 

retardation”) AND ("social 

factors") 

Ämnesövergripande 

databas 

Artiklar 

Peer reviewed 

43 

6 Web of 

science 

(“parents with intellectual 

disabilities”) OR (“parents 

with learning disabilities”) 

OR (“parents with 

cognitive disabilities”) OR 

(“parents with mental 

retardation”) AND 

Ämnesövergripande 

databas 

Artiklar 

Peer reviewed 

67 
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(”social support 

networks”) OR (family 

support networks”) 

7 Scopus ("parents with intellectual 

disabilities") OR ("parents 

with cognitive 

disabilities") AND (social 

support*) 

Ämnesövergripande 

databas 

Artiklar  

Peer reviewed 

33 

8 Scopus (mothers with intellectual 

disabilit*”) OR (”mothers 

with cognitive disabilit*) 

AND (”stigma”) OR (risk 

factor*) 

Ämnesövergripande 

databas 

 

 

 

Artiklar 

Peer reviewed 

124 

9 Web of 

science 

(”mothers with intellectual 

disabilities”) OR 

(”mothers with cognitive 

disabilities”) AND (social 

support*) 

Ämnesövergripande 

databas 

Artiklar 

Peer reviewed 

14 

    

Totalt:  366 

 

 

Under sökningsprocessen visade det sig att artiklar gällande pappor med IF var begränsat, 

vilket resulterat i att urvalet nästintill endast består av mammor med IF. De första fem 

sökningarna bestod av samma kombination av sökord men genomfördes i fem olika databaser 

(se, sökning 1-5 i tabell 2). De resterande fyra sökningarna genomfördes för att hitta artiklar 

som kunde vara lämpliga för forskningsfrågan men som de första fem sökningarna inte fångat 

(se, sökning 6-9 i tabell 2). Inför den näst sista sökningen (se, sökning 8 i tabell 2) användes 

sökorden stigma och risk factor, för att bredda den systematiska sökningen. En artikel som 

handlade om stigma och självkänsla valdes ut men exkluderades sedan då artikeln fokuserade 

på barnens upplevelser kopplat till att ha en förälder med IF. Därför valdes ingen artikel ut 

från sökning åtta.  

 

Totalt gav sökningarna i databaserna 366 artiklar (se, tabell 2). Samtliga titlar på de 366 

artiklarna granskades. Därefter följde en inkludering- och exkluderingsprocess (se, tabell 3). I 

processen inkluderades inledningsvis 143 artiklar och 223 artiklar exkluderades efter 

titelgranskning då de inte levde upp till inklusionskriterierna (se, tabell 1). Av de 143 

inkluderade artiklarna lästes abstract. Av dessa exkluderades 116 då de inte levde upp till 

kraven. Slutligen lästes 27 artiklar i sin helhet och av dessa blev 18 kvar då 9 exkluderades. 

Efter ytterligare granskning av artiklarna i sin helhet inkluderades 13 artiklar och 5 

exkluderades.  
 

Tabell 3. Inkludering- och exkluderingsprocess 

 

Inkluderingsprocess Exkluderingsprocess 

Efter granskning av titlar inkluderades 143 artiklar Efter granskning av titlar exkluderades 223 artiklar 

Efter granskning av abstract inkluderades 27 artiklar Efter granskning av abstract exkluderades 116 

artiklar 
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Efter undersökning av artikeln i sin helhet 

inkluderades 18 artiklar 

Efter undersökning av artikeln i sin helhet 

exkluderades 9 artiklar 

Efter granskning av artikelns fulltext inkluderades 13 

artiklar  
Efter granskning av artikelns fulltext exkluderades 5 

artiklar  

 

4.4.1 MANUELL SÖKNING 

Som komplement till databas-sökningen genomfördes en manuell sökning med samma 

inklusions- och exklusionskriterier (se, tabell 1). En manuell sökning används enligt Booth et 

al. (2012) i anslutning till databassökningar, för att i så stor i utsträckning som möjligt täcka 

forskningsfältet. Den manuella sökningen utgick från litteratur införskaffad via 

universitetsbiblioteket i Örebro och via referenslistor i de redan valda artiklarna. Efter den 

manuella sökningen inkluderades ytterligare 2 artiklar i det empiriska materialet, som då 

totalt bestod av 15 artiklar. Det vill säga, 13 artiklar från databassökningen och 2 artiklar från 

den manuella sökningen.  
 

4.5 BEARBETNING AV DATA OCH ANALYSMETOD 
 

Efter insamling av artiklar gjordes en tematisering för att identifiera artiklarnas huvudsakliga 

slutsatser och kärna. Booth et al. (2012) beskriver den tematiska analysen som lämplig i 

forskningsöversikter och till frågeställningar som berör personers upplevelser. Detta är i 

enlighet med föreliggande studies syfte som är att fånga föräldrarnas upplevelser. Därför 

valdes den tematiska analysmetoden. Booth et al. (2012) redogör vidare för att en tematisk 

analys ska innehålla identifiering av teman, kategorisering av teman, samt lyfta de valda 

temana till en ytterligare dimension. Föreliggande studie bygger på dessa steg och har 

resulterat i fem teman varpå resultatredovisningen och analys av artiklarna vilar (se, 5. 

resultatredovisning och analys av artiklar). Artiklarna har bearbetats och analyserats utifrån 

en tematisk analys och med en deduktiv ansats. Med deduktiv ansats avses att innehållet 

artiklarna analyseras utifrån en på förhand redovisad teoretisk förankring. Den deduktiva 

ansatsen valdes för att kunna visa på att det sista steget i en tematisk analys gjorts.  

         

4.6 TILLFÖRLITLIGHET  
 
Då studien är av kvalitativ karaktär brukar kvalitén, i enlighet med Bryman (2011) oftast 

bedömas i termer av tillförlitlighet och fyra underkategorier såsom trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. En studie blir trovärdig 

då den bland annat följer ett vetenskapligt förhållningssätt. Ett exempel på föreliggande 

studies trovärdighet att använda vetenskapligt granskade artiklar. Ytterligare ett exempel är 

att sökningar gjorts i ett flertal databaser och som i och med detta kan anses täcka 

forskningsfältet. Detta ökar resultatens trovärdighet då sökningen gjorts systematiskt. 

Dessutom har forskaretiken tagits i beaktning (se vidare, 4.8 etiska överväganden).  

Föreliggande metodavsnitt ämnar öppet redogöra för hur urvalet tillkommit, det vill säga hur 

anskaffningen av artiklar gått till. Öppenheten ses dessutom i att exempelvis sökord, 

inklusions- och exklusionskriterier, studiens begränsningar och etiska överväganden 

diskuteras. Vidare ses öppenhet i att tydligt presentera vad som är resultat och vad som är 



 20 

analys, det vill säga tolkning. Genom att det finns en öppenhet i studien så kan det tänkas öka 

möjligheten till replikerbarhet och pålitlighet. Slutligen innebär möjligheten att styrka och 

konfirmera att förhålla sig neutral och objektiv till sitt material, det vill säga att resultat och 

utförande inte påverkas av författarens egna värderingar, förförståelse och motiv (Bryman, 

2011). Ett exempel på föreliggande studies möjlighet till att styrka och konfirmera är att 

förförståelsen kring problemområdet var begränsad innan påbörjad process. Strävan förelåg 

också i att inte bli påverkad av de föreställningar som fanns.  
 

4.7 STUDIENS BEGRÄNSNINGAR 
 

Urvalet till de artiklar som handlar om föräldrar med IF riskerar att vara snedvridet i det att 

det är föräldrarna som redan är kända inom myndigheter som varit respondenter i studierna. 

Föräldrarna med IF som inte finns med i register inom sociala myndigheter har därför ingen 

möjlighet att vara en del av urvalet (Llewellyn & McConnell, 2005). Detta kan visa på en 

snedvridning av urvalet. Dock är det inget som behöver ses som ett hinder då forskning visar 

att många av dessa föräldrar är i kontakt med sociala myndigheter. Föreliggande studie 

intresserar sig vidare för både mammor och pappor med IF. Trots att forskningen många 

gånger talar om föräldrar så är urvalet överrepresenterade av mammor, exempelvis 

Meppelder, Hodes, Kef och Schuengel (2014). En konsekvens av avsaknaden av pappor blir i 

föreliggande studies fall att papporna inte kommer till tals (se vidare, 6.1 förslag på vidare 

forskning). Det kan ha påverkat resultatet i den mån att studien inte kan uttrycka sig om 

pappornas upplevelser för sig. Därför kan det tänkas vara problematiskt att tala om föräldrar 

och inte endast nämna respondenterna som mammor. Dock var det i några fall oklart när 

respondenterna var mammor eller pappor. Därför kommer föräldrarna benämnas som 

mammor i de fall då artiklarna endast undersökt mammor och att det tydligt framgår.    
 

Då föreliggande studie intresserat sig för ett sociologiskt perspektiv så har exempelvis 

anknytning valt bort att ha som tema trots att denna faktor nämndes i några av artiklarna. 

Detta skulle kunna ses som en begränsning då faktorer av mer psykologisk karaktär inte 

tagits i beaktning, trots att de kunnat anses bidra till att forma föräldraskapet. Ytterligare en 

av studiens begränsningar är att artiklarna är från olika länder och kan därmed skilja sig i 

exempelvis lagstiftning. Ett medvetet val har dock varit att inkludera artiklar gjorda från 

länder med liknande välfärdssystem, lagstiftning, kultur och normer. En annan begränsning 

är att föräldrarna ofta hamnar i en beroendeposition då de ska svara på frågor om exempelvis 

professionella. Ehlers-Flint (2002) beskriver att mammornas ärlighet kan ifrågasättas när det 

handlar om frågor gällande hur nöjda de var med det professionella stödet. Detta skulle kunna 

påverka studiens tillförlitlighet gällande föräldrarnas svar angående deras upplevelser av 

professionella. Dock visar föreliggande studies resultat på att många av artiklarnas 

respondenter vågar berätta om deras missnöje (se, 5.5.2 rädsla och stereotypifiering från det 

formella nätverket).   

 

4.8 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

I enlighet med vetenskapsrådets etiska riktlinjer ska forskning förhålla sig till följande fyra 

krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Dessa riktlinjer är främst uttagna för insamling av empiriskt material 

såsom vid intervjuer med respondenter. I föreliggande studie är dessa riktlinjer inte likvärt 

relevanta, då det empiriska materialet består av forskningsartiklar. Därför behövs istället 

forskarens egen etik reflekteras över. Detta benämner Vetenskapsrådet (2011) som 
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forskaretik. Forskaretiken är aktuell inom forskningsöversikter då det i grund och botten 

handlar om ärlighet, öppenhet och respekt till både forskarsamhället och dess forskning. 

Sådana reflektioner gjordes ovan, i metod-delens urvalsprocess. Inom den integrativa 

forskningsöversikten är det därför viktigt att ge en överblick av alla relevanta studier och inte 

medvetet välja bort studier där resultatet inte överensstämmer med den föreliggande studiens 

syfte. De presenterade etiska reflektionerna står i enlighet med vetenskapsrådets (2011) åtta 

punkter som sammanställer några generella regler vid forskning:  
 

1 Du ska tala sanning om din forskning. 2 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för 

dina studier. 3 Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 4 Du ska öppet redovisa kommersiella 

intressen och andra bindningar. 5 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 6 Du ska hålla god 

ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering. 7 Du ska sträva efter att bedriva 

din forskning utan att skada människor, djur eller miljö. 8 Du ska vara rättvis i din bedömning av 

andras forskning (Vetenskapsrådet, 2011, s.12).  

 

Ovanstående åtta punkter har skapat en etisk utgångspunkt för föreliggande studie. 

Öppenheten vid redovisning av metodologiska överväganden och resultatet är i linje med 

punkt 1-3 som vetenskapsrådet (2011) presenterar. Föreliggande studie kan vidare anses följa 

vetenskapsrådets fjärde punkt i det att inget kommersiellt intresse eller ekonomisk inbladning 

har funnits vid val problemområde eller utformning av metod. Detta har valts fritt. Punkt 5-7 

har beaktats i det avseende att en god referenshantering tillämpats och att studien presenterat 

avväganden av begrepp såsom normal och avvikande (se, 3.2 Goffman - stigma). Hänsyn har 

även tagits till den sista punkten eftersom studien bygger på noga överväganden av andras 

forskning.  

  

5. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS AV ARTIKLAR

 

Följande avsnitt presenterar det empiriska materialet som består av sammanlagt 15 artiklar. 

Inledningsvis kommer artiklarnas bakgrundskaraktäristika presenteras. Detta förtydligas 

med hjälp av tabellerna 4, 5 och 6. Därefter följer en tematisk analys som presenter de teman 

som identifierats. Detta förtydligas med hjälp av tabell 7. Sedan följer en presentation av 

respektive tema, som delas upp i resultat- och analysdel. Analysen förankras i föreliggande 

studies teoretiska ramverk (se 3. teorianknytning). Resultatet och analysen syftar till att få en 

förståelse kring vad föräldrarna anser formar deras föräldraskap, samt för att få en djupare 

förståelse även inkludera deras sociala kontext.  

 

5.1 STUDIERNAS BAKGRUNDSKARAKTÄRISTIKA 
 

Forskningen på området föräldraskap och IF är i många avseenden enhetlig. Artiklarna har 

haft som, mer eller mindre uttalat, syfte att belysa föräldrarnas situation i förhållande till det 

samhälle och sociala kontext som de lever i (se bilaga, artikelöversikt, under rubriken syfte). 

Artiklarna har alla haft utgångspunkten att funktionsnedsättningen i sig inte säger mycket om 

föräldraförmåga om det inte sätts in i ett sammanhang av en social kontext. Exempelvis 

konstaterar Mayes et al., (2008) att den sociala kontexten formar förutsättningarna att lyckas 

som mamma:  

 
The experiences of the women presented in this study demonstrate that her social context can either 

support or undermine her as a mother (Mayes et al., 2008, s. 348). 
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Vidare kommer samtliga artiklar från länder med liknande välfärdssystem (se tabell 4). 

Angreppssättet har varit jämnt fördelat mellan kvalitativa och kvantitativa 

datainsamlingsmetoder (se tabell 5). Många forskare använder sig av liknande mätinstrument 

och har haft liknande urvalsprocesser. Ofta har urvalen varit målstyrda och i samtliga fall 

rekryterades respondenterna via organisationer eller instanser (se bilaga, artikelöversikt). 

Detta innebär att respondenterna befunnit sig inom hjälpapparaten. Studierna undersöker 

således en grupp som har, eller är i behov av stöd. Det saknas därför studier på föräldrar med 

IF som inte har något professionellt stöd (se vidare, 4.7 studiens begränsningar). Anledningen 

till varför artiklarna haft målstyrda urval kan vara för att föräldrarna är svåra att få tag på och 

forskarna har behövt gå till myndigheter för att få kontakt med dem. Nästintill alla 

respondenter har blivit klassificerade med lindrig IF, vilket kan anses vara ett brett spektrum. 

Många artiklar har valt att gå utifrån diagnosmanualerna DSM eller ICD. Några har också 

klassificerat föräldrarna utifrån professionellas bedömningar (se bilaga, artikelöversikt, under 

rubriken urval & population). Några artiklar lyfte vidare fram att föräldrarna inte ska ses som 

en homogen grupp som delar samma IQ nivå och ska istället ses som individer med olika 

förutsättningar (se, Aunos et al., 2008; Ehlers-Flint, 2002). Vidare är studierna 

överrepresenterade av mammor (se tabell 6). Avslutningsvis är de perspektiv som kunnat 

utläsas i de olika studierna: psykosocialt, fenomenologiskt samt sociologiskt.  
 

Tabell 4. Studiernas ursprungsländer. 

 

Land Antal Procent 

Australien 3 20 

Kanada 3 20 

Storbritannien 3 20 

Nederländerna 2 13 

Sverige 1 7 

Island 1 7 

Irland 1 7 

USA 1 7 

Totalt antal: 15 

  
Tabell 5. Datainsamlingsmetoder. 

 

Kvalitativ metod Kvantitativ metod Kombinerad metod 

6 6 3 

Totalt antal: 15 

 

Tabell 6. Könsuppdelning. Det som ej framgår av artikeln är en studie där populationen ej kunde identifieras 

samt en studie där totalt 46 023 hushåll undersöktes.  
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Könsuppdelning Antal Procent 

Mammor 540 91 % 

Pappor 16 Ca 3 % 

Oklart 37 Ca 6 % 

Total population: 593 100 %  

5.2 IDENTIFIERADE TEMAN 
 

Majoriteten av artiklarna har identifierat liknande faktorer som kan forma föräldraskapet. De 

identifierade faktorerna i artiklarna har med hjälp av en tematisk analys resulterat i fem 

teman; Socialt nätverk (informellt och formellt, se bilaga, artikelöversikt för vad som avses 

med informellt och formellt nätverk), Social isolering, Attityder, Uppväxtvillkor, samt Stress, 

Hälsa och Ekonomi (se tabell 7). Gemensamt för 13 av 15 artiklar är att socialt stöd har 

undersökts utifrån socialt nätverk (informella och formella, se bilaga, artikelöversikt). Tabell 

7 redovisar de framkomna temana i förhållande till hur ofta de förekommer i artiklarna. 

Därför presenteras socialt nätverk som den första eftersom den förekommer flest gånger. 

Tabellens struktur ligger till grund för vilken ordning som varje tema i resultat och analys 

presenteras. Det vill säga, socialt nätverk kommer först då det ligger som tema 1 i tabell 7. 

Varje tema har olika underrubriker (subteman). Exempelvis består tema 1 av subteman i form 

av informellt nätverk, vad föräldrarna upplever är ett bra formellt nätverk samt formella 

nätverk.     
 

Tabell 7. Identifierade teman som forskningen visar gällande föräldrarnas upplevelser kring vad som påverkar 

deras föräldraskap 

 

Teman Antal gånger temat identifierats Procent 

Tema 1 – Socialt nätverk (informellt och formellt) 13 av 15 87 % 

Tema 2 – Attityder 8 av 15 53 % 

Tema 3 – Social isolering 8 av 15 53 % 

Tema 4 – Uppväxtvillkor 4 av 15 27 % 

Tema 5 – Hälsa, Stress, Ekonomi 4 av 15 27 % 

 

5.3 TEMA 1 - SOCIALT NÄTVERK 

5.3.1 INFORMELLT NÄTVERK 

Med socialt stöd har artiklarna avsett det sociala nätverket, både informellt och formellt (se 

bilaga, artikelöversikt). Det informella nätverket är ofta det som utgör det främsta sociala 

stödet för föräldrar med IF. Denna form av nätverk består mestadels av familj och släkt. 

Många föräldrar saknar informella nätverk i form av kontakter med grannar eller 

vänskapsrelationer (se exempelvis, Ehlers-Flint, 2002; Kroese, Hussein, Clifford & Ahmed, 

2002; Llewellyn & McConnell, 2002; Mayes et al., 2008). Kroese et al. (2002) fann att 

endast en tredjedel av mammorna uppgav att de hade någon vän över huvud taget. Potvin, 
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Brown och Cobigo (2016) pekade på samma resultat och menade att om sådana relationer 

fanns så var de ofta kortvariga.  
 

I jämförelse med vänskap var relationen till professionella mer stabil. Resultat på hur många 

personer som ingår i det sociala nätverket varierar. Dock är artiklarna överens om att 

nätverket överlag är begränsat (se Feldman, Varghese, Ramsay & Rajska, 2002; Mayes et al., 

2008) Exempel är Aunos et al. (2008) där resultatet visade att mammorna hade i genomsnitt 

ungefär sju personer i sitt sociala nätverk. Av dessa sju var hälften familjemedlemmar. Eller 

Llewellyn & McConnell (2002) där mammorna hade i genomsnitt ungefär åtta personer i sitt 

informella nätverk, varav även här nästan hälften bestod av familjemedlemmar och släkt. 

Dessa var partners, mamman med IFs föräldrar, syskon, svägerska eller svåger, barn, mor och 

farföräldrar och övriga i släkten. Andra artiklars resultat lyfter fram att det inte är kvantiteten 

utan kvalitén på det informella nätverket som är av betydelse (Aunos et al., 2008; Feldman et 

al., 2002; Mayes et al., 2008).  
 

Exempel på hur mammor upplevde kvalitén på sitt informella nätverk framkom i en artikel 

avgöras av; hur långt bort de bor från sin familj, vilka attityder de får av sitt informella 

nätverk samt graden av självbestämmande i sitt föräldraskap i förhållande till sitt informella 

nätverk (Potvin et al., 2016) eller när man bor ensam utan partner (Llewellyn & McConnell, 

2002). Dessutom fann Willems, de Vries, Isarin & Reinderset (2007) att mammorna 

benämnde sina partners som antingen en resurs eller som någon som försvårade situationen i 

hemmet. Vidare pekar McGaw, Scully & Pritchard (2010) på hur sociala relationer kan ses 

som en riskfaktor kopplat till lågt IQ. Sådana risker är till exempel om en mamma med IF har 

en manlig partner som inte har IF och/eller har en kriminell bakgrund. Ju högre IQ den 

manliga partnern har desto högre blir risken att barnet eller mamman far illa. Detta resultat 

kan visa på sociala relationers betydelse för föräldrar med IF.    

 

När Llewellyn & McConnell (2002) jämförde nätverken mellan mammorna fann de att 

mammorna som bodde ensamma med sina barn hade signifikant färre personer i sitt nätverk 

än de som bodde med en partner eller sina föräldrar. Dessa var således mer socialt isolerade 

och behövde förlita sig på professionella. Dessutom var relationen till professionella 

kortvarigare än relationen till familjen, vilket gör mammorna extra utsatta. Detta styrks även 

av Aunos et al. (2008) där mammorna beskriver att regelbundet stöd främst kommer från det 

informella nätverket. Mayes et al. (2008) fann i sin studie av blivande mammor att de gjorde 

flera överväganden av sina informella nätverk inför den kommande födseln. Exempel var att 

bo nära sitt informella nätverk, eller lämna ett dysfunktionellt nätverk.  

5.3.2 VAD FÖRÄLDRARNA UPPLEVER ÄR ETT BRA INFORMELLT NÄTVERK 

Majoriteten av artiklarna framhåller det informella nätverkets positiva betydelse för 

föräldrarna. Detta stöd upplevs också som det viktigaste för föräldrarna själva (Potvin et al., 

2016; Traustadóttir & Sigurjónsdottir, 2008). Föräldrarna upplever generellt sitt informella 

nätverk som bra (Aunos et al., 2008). Traustadóttir & Sigurjónsdottir (2008) redogör 

dessutom för att mammorna berättade att utan det informella stödet så skulle det vara 

omöjligt för dem att behålla vårdnaden om sina barn, trots att de även hade formellt stöd. 

Familjemedlemmarna gav mammorna praktiskt stöd genom att ta hand om barnen och ge 

dem mat, ge mammorna råd och ge praktisk hjälp i hemmet. De gav dem också emotionellt 

stöd. Samma typ av stöd var beskrivet i studien av Llewellyn & McConnell (2002), med 

tillägg av socialt sällskap. Mayes et al. (2008) fann också i sin studie att blivande mammor 

beskrev hur de ville att sina informella nätverk skulle hjälpa dem ekonomiskt och med 
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praktisk hjälp, såsom hjälp att ta hand om bebisen. En orsak till att mammorna i den studien 

inte uppgav emotionellt stöd och socialt sällskap som en viktig komponent i stödet kan ha 

varit att de ännu inte var mammor, detta diskuterar forskarna.  
 

Vidare visade Traustadóttir & Sigurjónsdottir (2008) att det viktigaste för mammorna var att 

det fanns någon person i deras informella nätverk som kunde ge extra stöd och stå upp för 

dem på olika sätt. Ofta var personen deras egen mamma eller styvmamma, benämnd i 

artikeln som “the mother behind the mother”. “The mother” hade en högre social ställning 

och hade inte själv IF. Mammorna beskrev att “the mother” ansågs som normal och därmed 

blev mer lyssnad på i kontakten med myndigheter. Mammorna upplevde att “the mother” 

kunde skydda dem mot de professionellas maktutövande, specifikt att kunna omhänderta 

deras barn. Professionella intervjuades också i studien och uppgav att de kunde känna 

samhörighet till “the mother”. Professionella uppfattade att de delade samma syn och var 

insatta i familjens situation på samma sätt. Detta resulterade i att de professionella litade på 

“the mother”, vilket de ansåg i sin tur blev en viktig grund för alliansen mellan professionella 

och mamman med IF. 

5.3.3 FORMELLA NÄTVERK 

Som tidigare nämnts anser föräldrarna att det informella nätverket är det viktigaste stödet och 

också det nödvändigaste för att klara av sin föräldraroll (se exempelvis Traustadóttir & 

Sigurjónsdottir, 2008). Meppelder et al. (2014) fann i sin studie att många av föräldrarna hade 

ett litet eller näst intill obefintligt informellt nätverk och blir därför helt utelämnade till 

professionella och de insatser som erbjuds. Llewellyn & McConnell (2002) beskriver att det 

formella nätverket utgjorde den näst största gruppen för nätverksstödet. Därför går det inte att 

bortse från föräldrarnas relation till hjälpapparaten, särskilt i de fall då det informella 

nätverket inte är stort eller räcker till. För mer resultat kring formella nätverk (se, 5.5.2 rädsla 

och stereotypifiering från det formella nätverket).    
 

5.4 ANALYS TEMA 1 - HUR KAN AVSAKNADEN AV SOCIALT 

NÄTVERK FORMA FÖRÄLDRASKAPET 
 

Informellt nätverk i form av familjemedlemmar och släkt är det viktigaste stödet för föräldrar 

med IF. Artiklarna har funnit att det informella nätverket av familj och släkt ofta är det 

största, därefter det informella nätverket i form av professionella och minst är det informella 

nätverket i form av vänner och grannar. Dock har föräldrarna generellt sett väldigt begränsat 

socialt nätverk. 

 

Bourdieu (1985) skriver att det sociala kapitalet är den tillgång eller brist på de sociala 

tillgångarna, resurserna, eller värden av nätverk och relationer. Exempelvis familj och släkt, 

eller professionella. Det sociala kapitalets värde inom ett specifikt fält utgörs av dess storlek 

men också kapitalsammansättning. Resultatet av artiklarna har visat att föräldrarna lyfter 

vikten av det informella nätverkets sammansättning snarare än av dess storlek. Har 

föräldrarna kapitalsammansättning för att kunna tillgodose sig ett informellt nätverk så är 

detta positivt. Den positiva betydelsen av föräldrarnas informella nätverk tillkommer endast 

då nätverket ger dem bra stöd. Föräldrarna har dock i många fall begränsat socialt kapital, 

eftersom det har få vänner, grannar och ofta också få familjemedlemmar eller släkt som kan 

erbjuda socialt stöd.   
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Föräldrarnas tillgång på socialt nätverk påverkar enligt Killén (2012) barnen både direkt och 

indirekt. Artiklarnas resultat visar på att barn kan påverkas negativt om förälderns sociala 

relationer är negativa. Exempel på detta är mammor med IF och har en manlig partner med 

högre IQ än de själva. Killén (2012) uppmärksammar att brister i omsorgen kan förhindras 

om det finns ett nätverk som kan stötta upp föräldern. Om en förälder vid en tidpunkt inte är 

“tillräckligt bra” så kan barnet skyddas om den har någon annan än föräldrarna att knyta an 

till. Vidare är det kvalitén på nätverket snarare än antalet som är det viktigaste för dessa 

föräldrar. Ett exempel är Traustadóttir & Sigurjónsdottir (2008) som beskriver “the mother” 

behind the mother, där det räckte med endast en person som kunde ge adekvat stöd för att få 

en positiv effekt för mammorna. Bourdieu (1985) använder kapitalsammansättningen och 

dess storlek för att belysa hierarkisk ordning eller maktstrukturer inom ett socialt fält. 

Bourdieu (1985) talar om sådana strukturer i form av dominerande positioner. Positionerna 

analyseras sedan mot bakgrund av deras kapitalsammansättning och storleken på kapital.   
 

Det går därför att analysera mammornas dominerade position i förhållande till dominerande 

grupper. Mammorna upplevde att deras röst blir hörd genom “the mother” som talar i deras 

ställe. “The mother” anses av mammorna ha en dominerande position och mammorna lyfter 

att de uppfattas normala. Något som kan stärka att “the mother” har en dominerande position 

i förhållande till mammorna är att samarbetet fungerar bättre gentemot professionella. 

Järvinen (2007) skriver att Bourdieu redogör för att parter som har mer liknande 

kapitalsammansättning och position inom ett visst fält har lättare att mötas. Det fungerande 

samarbetet kan förklaras som att den professionella och “the mother” har liknande 

kapitalsammansättning. Ett samarbete mellan “the mother” och den professionella har som 

tidigare nämnts skapat en trygghet i kontakten med myndigheter och har även bidragit till ett 

större inflytande för mammorna, genom “the mother”.   
 

Broady (1990) menar att det sociala kapitalet är viktigt för att kunna knyta rätt kontakter eller 

för att få stöd under utbildningstiden. I detta fall skulle det kunna ses som under exempelvis 

föräldrastödsinsatser. Utan “the mother” så försvåras möjligheten att kunna skapa bra kontakt 

med professionella, få rätt insats och få stöd innan, under och efter en insats. En förälder som 

inte har socialt kapital i form av “the mother” eller annan signifikant andra, varken i storlek 

eller i sammansättning får förlita sig helt på sitt sociala kapital i förhållande till de 

professionella. Individens sociala kapital och dess sammansättning har betydelse för hur 

dennes placering och relationer till andra individer ser ut i sociala sammanhang (Carlhed, 

2011). Beroende på hur individens sociala kapital och informella nätverk ser ut så kan det få 

betydelse för individens relation till professionella, vilket typ av stöd och också hur delaktig 

föräldern blir. Förälderns relationer till sitt nätverk kan därför påverka föräldraskapet och 

föräldrarnas förmåga att få sin röst hörd.  

 

5.5 TEMA 2 - ATTITYDER 

5.5.1 NEGATIVA ATTITYDER FRÅN DET INFORMELLA NÄTVERKET 

Artiklarna har bekräftat att många föräldrar vill ha stöd från sina familjer, för att kunna bli 

bättre föräldrar (se exempelvis, Ehlers-Flint 2002; Mayes et al., 2008). De föräldrar som 

anses vara mest utsatta i sin föräldraroll är de som har brist eller avsaknad av informellt 

nätverk. Dock kan ett dåligt informellt nätverk snarare ha motsatt effekt, att påverka 

föräldraskapet negativt (Llewellyn & McConnell, 2002).  
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Ehlers-Flint (2002) fann i sin studie att hälften av mammorna upplevde att deras 

föräldraförmåga ofta blev kritiserad av deras nätverk och speciellt av familjen. Några av 

mammorna uppgav att de inte upplevde kritik från vänner men däremot från familj. 

Majoriteten av de som känner kritik från sin familj hade under barndomen blivit utsatta för 

övergrepp eller försummelse (se vidare, 5.9 tema 4 - uppväxtvillkor). Mayes et al. (2008) 

fann att mammorna i deras studie såg sig själva som en central del i barnets liv. Därför ville 

mammorna själva sätta upp regler för vilket stöd det informella nätverket skulle bidra med. 

De var medvetna om att de skulle behöva socialt stöd. Dock visar resultatet att mammorna 

ofta kunde känna sig underskattade i sin familjesituation, och att negativa attityder hade 

betydelse för mammans känsla av självbestämmande. 

5.5.2 RÄDSLA OCH STEREOTYPIFIERING FRÅN DET FORMELLA NÄTVERKET 

Stödet från det informella nätverket uppfattas generellt av föräldrarna/mammorna som 

positivt. Det sociala stödet i form av formella nätverk uppfattas däremot generellt som 

negativt. Mammorna i studien av Llewellyn och McConnell (2002) uppgav bland annat att de 

inte kände en nära kontakt med den professionelle och att kontakten till denne ofta var 

kortvarig och oregelbunden. Llewellyn och McConnell (2002), Sheerin, Keenan och Lawler 

(2013) och Traustadóttir och Sigurjónsdottir (2008) redogör för att mammorna i deras studier 

kände sig kontrollerade, granskade och övervakade av professionella. Mammorna var rädda 

att de professionella hade stereotypa föreställningar om dem som föräldrar och därför 

tvivlade på deras föräldraförmåga. Då alla mammorna i studierna delade rädslan av att få sina 

barn omhändertagna, blev samarbetet med professionella en ständig påminnelse om att detta 

kunde ske (Llewellyn och McConnell, 2002; Sheerin et al. 2013; Traustadóttir & 

Sigurjónsdottir, 2008). Traustadóttir och Sigurjónsdottir (2008) fann att samtliga mammor i 

studien kände någon som hade fått sina barn omhändertagna. Mammorna beskrev vidare hur 

professionella hotat eller nämnt att deras barn eventuellt skulle bli omhändertagna. 

Mammorna upplevde att professionella utnyttjade deras rädsla för att kontrollera dem: 
 

She said sometimes to me you know I work for child protection and you know what I can do if you 

don’t do what I tell you. I can have your children taken away. This makes me really scared and tired of 

having her around and interfere in my life (Traustadóttir & Sigurjónsdottir, 2008, s. 335). 

 

Kroese et al. (2002) fann att rädsla för omhändertagande av barnet samt de negativa 

stereotypifieringarna från samhället kan göra att föräldern inte vågar berätta om sina problem. 

Föräldrarna besitter förmåga till att reflektera över deras styrkor och svagheter kopplat till 

föräldrarollen. Dock delar inte många föräldrar med sig av sina reflektioner till professionella 

då det finns en rädsla över att sätta igång stigmatiserande processer eller att få sina barn 

omhändertagna. Det är inte funktionsnedsättningen i sig som begränsar föräldrarna i att 

reflektera över sitt föräldraskap. De har oftast vetskapen om vad som inte fungerar respektive 

fungerar i hemmet. Det är snarare rädslan för att få sina barn omhändertagna som gör att de 

inte vågar berätta om sin situation (Kroese et al., 2002).   
 

Sheerin et al. (2013) som bland annat intervjuade professionella bekräftar att den finns en 

allmän misstro och att professionella har negativa attityder gentemot föräldrar med IF. Detta 

styrks även av andra studier (Potvin et al., 2016; Willems et al., 2007).  
 

Often parenting is difficult in these situations, but the study results indicate that it is more often good 

enough than some (especially within the Government) believe (Willems et al., 2007 s. 542).  

 

Vidare fann Willems et al. (2007) att många professionella fortfarande anser att lägre IQ är 

en indikator på sämre föräldraskap.  
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IQ alone is a bad predictor of quality of parenthood; the interplay of the IQ with the extent to which 

parents are prepared to accept support, they said, is a good one (Willems et al., 2007, s. 541).  

 

Citatet ovan visar på att professionella beskriver hur IQ tillsammans med huruvida föräldern 

accepterar och tar emot stöd, är en bra måttstock för om föräldrarna kommer lyckas som 

föräldrar eller inte. Utifrån citatet väger de professionella mer in förälderns IQ än andra 

faktorer. Majoriteten av artiklarna visar dock att det inte finns något samband mellan lågt IQ 

och dåligt föräldraskap (se exempelvis, Aunos et al., 2008; Meppelder et al. 2014; Sheerin et 

al. 2013). 

5.5.3 VIKTEN AV DELAKTIGHET I BESLUT 

Traustadóttir och Sigurjónsdottir (2008) jämförde tre generationer av mammor med IF och 

diskuterar att formellt stöd funnits tillgängligt för dessa mammor under en tid, sedan den 

andra generationen. Trots detta så finns det fortfarande en misstro mot deras föräldraförmåga 

hos professionella och övriga befolkningen. Vidare belyser Sheerin et al. (2013) att alla 

mammorna i studien upplevde att de inte hade något inflytande gällande deras barn i 

förhållande till sociala myndigheter. Meppelder et al. (2014) visar att en konsekvens av att 

föräldrarna inte känner inflytande och delaktighet, eller tilltro till det formella nätverket blir 

att föräldrarna väntar för länge med att söka professionell hjälp. Att vänta för länge med att 

söka hjälp menar Meppelder et al. (2014) är en stor riskfaktor för att barnen ska bli utsatta för 

försummelse och övergrepp.  
 

Sheerin et al. (2013) beskriver att mammorna i deras studie ofta levde socialt isolerat och var 

ensamma i mötet med socialarbetare. Eftersom de inte hade hjälp från någon i det informella 

nätverket så blev det svårt för dem att få sin röst hörd i formella möten. Traustadóttir och 

Sigurjónsdottir (2008) lyfter att de som var mest nöjda med sitt formella stöd var de som 

hade ett bra informellt nätverk som kunde hjälpa föräldern till delaktighet i beslut som 

fattades av det formella och insatser rörande barnen. En annan artikel lyfter fram att de fall 

där mamman hade positiv syn på den professionelle, så präglas det av att professionella 

visade empati och hade en icke dömande inställning (Ehlers-Flint, 2002). Potvin et al. (2016) 

beskriver att trygghet och delaktighet kan ses som viktiga komponenter för att våga berätta 

om sina hemförhållanden. Känslan av delaktighet kan leda till att den professionella får höra 

vilket stöd som efterfrågas och på så vis kunna erbjuda adekvata insatser till föräldern. Det 

informella nätverkets betydelse, tillsammans med en känsla av inflytande i det formella 

nätverket är gynnsamma faktorer för ett tillräckligt bra föräldraskap. 

 

5.6 ANALYS TEMA 2 - HUR KAN ATTITYDER OCH STIGMATISERING 

FRÅN PROFESSIONELLA FORMA FÖRÄLDRASKAPET 
 

Resultaten av artiklarna visar att föräldrar med IF ofta upplever sig vara övervakade, 

kontrollerade eller ifrågasatta av professionella. Bourdieu beskriver att det finns överordnade 

instanser, såsom staten, som har mandat att kunna gå in och styra i ett specifikt fält. Det kan 

innebära att de överordnade instanserna har legitimitet att bekräfta eller avvisa hur människor 

agerar, vilket kan ses som ett slags metakapital (Carlhed, 2011). En instans som har ett sådant 

mandat är Socialtjänsten. Den professionelle har genom statlig legitimitet tilldelats ett mandat 

att kunna hjälpa, lyfta och stärka föräldrarnas föräldraskap. Professionella har även mandat 

att kunna redogöra för vad som är ett “tillräckligt” bra föräldraskap. Föräldrarna i artiklarna 
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upplever dock det formella stödet som något negativt, där den professionelles legitimitet och 

makt används istället för att skapa en rädsla och genom den kontrollera föräldern.  
 

Föräldrarna i artiklarna uppgav vidare att professionella, förutom att de kontrollerade eller 

granskade dem, ofta har negativa attityder gentemot dem. Stigmatisering har dessutom varit 

ett uttalat begrepp i flera av artiklarna. Goffman (1963) förklarar stigma som att vissa 

människor inte kan leva upp till samhällets krav på hur denne ska vara, uppträda och se ut. 

Det vill säga, krav utifrån olika värden av exempelvis normer, värderingar, lagar och regler. 

Genom att peka ut människor som stigmatiserade bidrar det till att vidmakthålla deras 

underlägsna position i samhället. Kategorisering av grupper kan ske med välvilja, för att 

erbjuda dem särskilt stöd och skapa möjligheter som inte kan tillhandahållas på annan väg. 

Dock kan kategoriseringen också innebära att personer som befinner sig inom en viss 

kategori kan bli ännu mer stigmatiserade av denna process (Goffman, 1963). Föräldrar med 

IF kan anses stigmatiserade och ha en undergiven position i förhållande till professionella. 

Denna undergivna position blir påtaglig då många i gruppen föräldrar med IF anses vara i 

behov av samhällets insatser. Insatserna ska hjälpa föräldrarna som anses oförmögna att på 

egen hand kunna leva upp till “tillräckligt” bra föräldraskap. Detta innebär att samma 

stödinsatser som ska bidra till att främja föräldrarollen i stället kan bli stigmatiserande 

eftersom de pekar ut dessa föräldrar som avvikande eller inte “tillräckligt” bra.  

 

Artiklarnas resultat kan förstås som att stigmatiseringen kan vara en anledning till att 

föräldrarna inte vågar prata eller öppna sig. Goffman (1963) beskriver att då avvikande 

personer får insikt i att de inte klarar av att leva upp till de förväntningar som finns, så 

uppstår ofta skam. Det är också vanligt att försöka dölja egenskaperna och därmed 

avvikelsen, i syfte att uppfattas som normal. Skammen kan göra att föräldrarna på olika sätt 

försöker trycka bort och förneka egenskaper som av professionella uppfattas avvikande. 

Detta kan ses som karaktäristisk stigmatisering där vissa egenskaper kopplas ihop med något 

negativt och stigmatiserande processer uppstår. Skam, menar Goffman (1963) kan vara en 

förklaring till varför avvikande personer inte vill prata eller öppna sig inför individer som inte 

har ett stigma. Det kan vara en förklaring till att föräldrarna i artiklarna inte öppnar upp sig 

till professionella då de professionella inte delar samma stigma som dem. Föräldrarna skulle 

vidare kunna känna skam för att de inte kan leva upp till ett “tillräckligt” bra föräldraskap, 

och av den anledningen inte vilja berätta om sina hemförhållanden. 
 

Personer vill så långt det är möjligt dölja sitt stigma för att inte skapa negativa förväntningar 

från sin omgivning (Goffman, 1963). Om föräldern inte lyckas dölja sitt stigma kallas detta 

för att vara diskrediterad. Att vara diskrediterad och att ständigt möta negativa förväntningar 

resulterar ofta i att de stigmatiserade inte litar på eller accepterar människor utan samma 

stigma. Denna misstro kan vara anledningen till varför föräldrarna har svårt att i mötet med 

professionella öppna sig och berätta om sin hemsituation. En specifik rädsla som många 

föräldrar vittnar om är att få sina barn omhändertagna. Föräldern kan därför välja att i den 

mån det går inte berätta om sin hemsituation för att inte sätta igång stigmatiserade processer. 

Detta då de stigmatiserade processerna skulle skapa negativa förväntningar hos den 

professionella som då tvivlar och ifrågasätter föräldrarnas förmåga att leva upp till ett 

“tillräckligt“ bra föräldraskap.   
 

5.7 TEMA 3 - SOCIAL ISOLERING 

5.7.1 UTANFÖRSKAP OCH GRANNSKAP 
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Vikten av socialt stöd i form av sociala nätverk och dess påverkan på föräldraskapet har 

hittills presenterats utifrån relationen till informella och formella nätverk. Informella nätverk 

kan förutom familj och släkt, i artiklarna dessutom innefatta vänner och grannar. Som 

tidigare diskuterats så är vänner och grannar i de informella nätverken väldigt få. Exempelvis 

diskuterar Llewellyn och McConnell (2002) med utgångspunkt ur deras resultat att 

mammorna med IF inte lever i ett “socialt vakuum”, men att många av dem är socialt 

isolerade. Det sociala vakuumet syftar till att de lever i samhället men inte får vara en del av 

grannskapets gemenskap. En fjärdedel av studiens 70 mammor uppgav att de inte hade några 

vänner eller grannar alls i sitt nätverk.  
 

Willems et al. (2007) undersökte föräldrar med IF i Nederländerna och orsaker till bristande 

föräldraskap. En av faktorerna som framkom kunde påverka föräldraskapet var huruvida 

föräldrarna blev accepterade i grannskapet eller ej. Ett citat från en förälder i studien belyser 

hur denne känner sig isolerad från de “normala” i grannskapet:  
 

We are never spontaneously talked to in this neighbourhood, while even normal people sometimes 

need someone to talk to (Willems et al. 2007, s. 541).  

 

Llewellyn och McConnell (2002) diskuterar att bristen på kontakt med grannar och vänner 

kan vara en riskfaktor för social isolering. Mammorna i studien av Feldman et al. (2002) 

uppgav att de kände ett stort behov av och var missnöjda med sin socialisering och 

deltagande med andra. Vidare fann Aunos et al. (2008) att en konsekvens av social isolering 

blev att det tillkom fler problem i familjen. Det bidrog till att mammorna inte kunde stimulera 

barnet med miljöombyten. En beteendeproblematik kunde då utvecklas hos barnet, vanligast 

hos de äldre barnen. Förutom avsaknad av vänner och grannar, samt att inte få delta i 

gemenskapen, så finns det ett samband mellan föräldrarnas IF och social isolering. Kroese et 

al. (2002) framhåller att oavsett om personer med IF är föräldrar eller inte så är denna grupp 

ofta socialt isolerad. Studien av Emerson och Brigham (2013) bekräftade detta samband. 

Studien fann att i hushåll där föräldern/föräldrarna hade IF uppgav de var socialt isolerade. 

5.7.2 GEMENSKAP OCH TILLHÖRIGHET 

Gustavsson och Starke (2016) fann i sin undersökning av en föräldragrupp att gruppen blev 

ett stöd i form av informellt och formellt nätverk. Gruppen som föräldrarna ingick i bestod av 

andra föräldrar med IF samt professionella som bidrog med en struktur för gruppen. 

Resultaten visade att föräldrarna kände tilltro, delaktighet, gemenskap och kunde identifiera 

sig med andra och därmed våga berätta om sina erfarenheter. I gruppen skapades normer, 

värderingar och ett ramverk för hur man ska vara som förälder. Utöver gruppen så var 

föräldrarnas nätverk begränsat, speciellt när det gäller vänner eller andra i liknande situation 

som de själva. Därför bidrog gruppen med en social gemenskap. Ett citat ur artikeln belyser 

detta:  
 

The present authors conclude that being a part of a group might not make the parents better but that it 

does create contacts, adds to their social capital and breaks social isolation (Gustavsson & Starke, 

2016, s. 9). 

 

Gustavsson och Starke (2016) diskuterar vidare i artikeln att föräldrarna behöver socialt stöd 

både från sociala myndigheter men också i form av informella nätverk av vänner och 

bekanta. Förutsättningar för att känna tilltro och gemenskap visade sig möjligt när föräldrarna 

fick chansen att sätta upp strategier tillsammans med den professionella. När föräldrarna fick 

utbyta erfarenheter med de i liknande situation uppstod även då en tilltro och gemenskap.  
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Detta skapar processer där föräldrarna vågade öppna upp sig både inför de professionella och 

de andra föräldrarna i gruppen. Resultaten visar på att föräldrarnas tilltro och känsla av 

gemenskap är en viktig komponent för att kunna känna delaktighet. Inte minst för att kunna 

få chansen att berätta om hemförhållanden och därmed få adekvata insatser, stöd eller råd (se 

5.6 analys tema 2 – hur kan attityder och stigmatisering från professionella forma 

föräldraskapet).  

 

5.8 ANALYS TEMA 3 - HUR KAN UTANFÖRSKAP OCH SOCIAL 

ISOLERING FORMA FÖRÄLDRASKAPET 
 

Artiklarna har visat att personer med IF har en högre risk att leva socialt isolerat än personer 

utan IF. Social isolering är en riskfaktor för negativ påverkan på föräldraskapet. En 

skyddsfaktor är att ha ett nätverk av vänner och grannar. Det vill säga, också ett informellt 

nätverk utanför familjen. Artiklarna visar att majoriteten av föräldrarna inte har denna form 

av informellt nätverk. Social isolering har också visat sig ha en påverkan på att barn kan 

utveckla beteendeproblematik. De blir understimulerade och inte får tillräckligt med 

miljöombyte. Killéns (2012) beskrivningar av betydelsen av vänner och grannar blir särskilt 

viktiga för de föräldrar som saknar kontakt med familj och släkt. Detta då det kan barnen kan 

få miljöombyte genom besök hos grannar eller vänner. Har föräldrarna inte heller denna typ 

av nätverk blir det helt utelämnade till professionella. Att vara helt utelämnad till 

professionella kan många gånger ses som problematiskt då många föräldrar uppgav att de inte 

hade en bra relation till professionella (se vidare, 5.5.2 rädsla och stereotypifiering från det 

formella nätverket).      
 

När en förälder ingår i en grupp som i artikeln av Gustavsson och Starke (2016) så skapar 

gruppen med stöd av professionella en ram för hur föräldraskapet ska och inte ska vara. I 

gruppen skapades normer, värderingar och ett ramverk för hur man ska vara som förälder. 

Detta kan ses som kunskap kring föräldraskap och liknas med Bourdieus begrepp kulturellt 

kapital. Det kulturella kapitalet syftar bland annat till förutsättningarna för utbildning och 

språk. Bourdieu menar att utbildning är en viktig väg in i det sociala rummet. Utbildning kan 

också antingen möjliggöra eller hindra en individs position inom ett socialt fält. Kunskap, 

utbildning och språk är viktiga komponenter för att förstå, förhålla sig till, samt leva efter 

fältets doxa och logik (Carlhed, 2011; Järvinen, 2007). Föräldrarna kan därför anses få 

tillgång till ett större kulturellt kapital genom den kunskap som gruppen bidrar med. Ett ökat 

kulturellt kapital kan bidra till att föräldrarna får en högre tilltro till sin föräldraroll. Med ny 

kunskap kan de också påvisa professionella eller andra att de vet hur man är en “tillräckligt” 

bra förälder.   
 

Föräldrarna i gruppen (Gustavsson & Starke, 2016) uppgav att genom att vara delaktig i 

beslut och träffa föräldrar som delar samma erfarenheter så kände de sig trygga och vågade 

öppna sig mer. Goffman (1963) skriver att personer som har ett stigma känner sig ifrågasatta 

och otrygga av de som inte delar samma stigma. Otryggheten kan bidra till att det inte vågar 

öppna sig i mötet med exempelvis professionella. Den bästa förutsättningen för att få 

stigmatiserade personer att våga öppna sig är då denne är tillsammans med personer som 

också själva upplever sig ha samma stigma. I gruppen delade föräldrarna samma stigma, det 

vill säga funktionsnedsättningen. Identifiering utifrån stigmat kan ha bidragit till att skapa en 

gemenskap och en trygg grund för samtal.  
 

Vidare skriver Goffman (1963) om att vara diskrediterad, det villa säga, att personens stigma 

har upptäckts. Att vara diskrediterad leder ofta till att personen inte vill prata och dela med 
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sig (se 5.6 analys tema 2). Föräldragruppen (Gustavsson & Starke, 2016) med föräldrar där 

alla pratar och delar med sig av erfarenheter står i kontrast till detta. En förklaring kan vara 

att som Goffman (1963) skriver, att det är möjligt om än dock tar tid för stigmatiserade 

personer att lita på professionella. Föräldrarna i gruppen delar samma stigma och därmed blir 

stigmat mindre påtagligt, vilket som tidigare nämnt skapar den bästa förutsättningen att 

öppna sig. Denna förutsättning kan ha gjort att professionella, som fanns med i gruppen för 

att skapa ramarna för samtalen snabbare blev någon som föräldrarna kunde lita på.  
 

I artiklarna har det framkommit att föräldrar med IF ofta upplever sig bortvalda eller utanför i 

sociala sammanhang. Detta kan visa på att det finns en önskan att bli inkluderad och känna 

gemenskap i grannskapet. Föräldrarna uppfattar att anledningen till varför de inte blir 

inkluderade kan vara för att det finns en allmän samhällssyn på dem som avvikande, och att 

det är därför människor inte pratar med dem (Willems et al., 2007). Föräldrar med IF verkar 

vara intresserade av att delta i den sociala gemenskapen, trots att de ses som avvikande och 

att andra i grannskapet inte delar samma stigma som de själva. Detta kan ses gå emot vad 

Goffman (1963) beskriver när det gäller att endast släppa in personer som delar samma 

stigma. Dock beskriver Goffman vidare att stigmatiserade personer kan släppa in andra om 

de andra möter dem med respekt och välvilja. Föräldrar med IF kan därför bli inkluderade om 

det dels finns en välvilja och en öppenhet från samhället, och om föräldrarna vågar släppa in 

samhället och grannskapet trots att de inte delar samma stigma.  

 

5.9 TEMA 4 - UPPVÄXTVILLKOR 
 

Föräldrars tidigare erfarenheter, såsom trauman eller andra missgynnande 

uppväxtförhållanden är en faktor som kan forma föräldraskapet negativt. Emerson och 

Brigham (2013) undersökte 46 023 hushåll där de jämförde skillnader mellan hushåll där 

minst en förälder hade IF och hushåll där ingen av föräldrarna hade IF. Resultaten visade att 

övergrepp i barndomen var i högre utsträckning förekommande i de hushåll där minst en 

förälder hade IF. McGaw et al. (2010) fann att risken var som högst för att barnen skulle 

behandlas illa när mammorna i deras studie hade blivit utsatt för fysiska eller emotionella 

övergrepp, hade andra funktionsnedsättningar än IF samt att barnen själva hade särskilda 

behov.  

5.9.1 ÖVERGREPP OCH FÖRSUMMELSE   

Ehlers-Flint (2002) diskuterar vidare att det kan finnas ett mörkertal av hur många mammor 

med IF som har blivit utsatta för övergrepp. En orsak till detta kan vara att mammorna inte 

vågar berätta om de trauman de varit med om, med rädsla att bli stigmatiserade av 

professionella. Studiens resultat visade att hälften av mammorna hade upplevt övergrepp eller 

försummelse, främst i barndomen, men också ibland i tonåren. Eventuellt kan det röra sig om 

fler, men som inte våga uppge detta. Förövarna var i första hand familjemedlemmar, ofta 

deras egna mammor eller män som mammorna hade en relation med. Av dessa mammor var 

det endast en som kunde identifiera bra minnen från sin barndom. De hade också svårigheter 

att kunna identifiera förebilder, såsom föräldrar. De uppgav att ingen lärt dem eller talat om 

för dem hur man ska vara en bra förälder, det var något de fick lära sig själva. En konsekvens 

av avsaknad av förebilder som Ehlers-Flint lyfter är att få svårare att hantera utmaningar i 

föräldraskapet. Det var också troligare att dessa mammor kände mindre glädje av sina barn. 

Trots att de övriga mammorna inte blivit utsatta för övergrepp eller försummelse så var det få 
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som såg på sin barndom som positiv, men de kunde i högre grad identifiera sina föräldrar 

som förebilder än de som blivit utsatta för övergrepp och försummelse (Ehlers-Flint, 2002). 
 

For mothers with cognitive disabilities, childhood trauma has been identified as a potential source of 

parenting vulnerability, and family members have often been identified as the perpetrators of abuse 

(Ehlers-Flint, 2002, s. 42).     
 

Utsatthet under uppväxten, som övergrepp och försummelse kan alltså visa sig vara en 

avgörande faktor för tvivel på sin föräldraförmåga och relationer under uppväxten har ett 

samband med hur väl det går att anpassa sig till föräldraskapet (Ehlers-Flint, 2002).  

 

5.10 ANALYS TEMA 4 - HUR KAN UPPVÄXTVILLKOR FORMA 

FÖRÄLDRASKAPET 
 

Många föräldrar med IF vittnar om att de varit med om trauman och missgynnande 

uppväxtvillkor, såsom övergrepp och försummelse (Ehlers-Flint, 2002; Emerson & Brigham, 

2013). Sådana uppväxtvillkor gör att när det utsatte personen blir förälder så finns det en risk 

att dennes barn i sin tur utsätts för liknande missgynnande uppväxtvillkor (McGaw et al., 

2010). Artiklarna konkluderar vidare att många föräldrar med IF inte kan identifiera föräldra-

förebilder, vilket också det bidrar till en utmaning i föräldraskapet. Föräldrar som blivit 

utsatta är mer sårbara i sitt föräldraskap.  
 

Bourdieu beskriver begreppet habitus, som kan ses som fallenhet för ett kompetent sätt att 

föra sig inom ett visst socialt fält. Habitus är något som alla människor har, men fallenheterna 

blir mer eller mindre användbart i förhållande till de värderingar som finns inom fältet 

(Broady, 1990). Den fallenhet, det habitus som en förälder har kan ses uppkomma genom 

förebilder eller signifikanta andra. Finns inga förebilder så blir det svårt för en förälder att ha 

det habitus som anses rätt inom föräldraskapet. Habitus kan därför forma huruvida föräldern 

på ett kompetent sätt utvecklar sitt föräldraskap. Kompetensen och förälderns habitus mäts i 

detta fall mot Killéns “tillräckliga” föräldraskap.      
 

Goffman (1963) skriver att människor som avviker från samhällets normer ändå vet vilka 

dessa är. Oftast har de avvikande samma värderingar och föreställningar om samhällsnormer 

som de som uppfattas normala. Skillnaden ligger snarare i förmågan att leva upp till 

förväntningarna och föreställningarna. Föräldrar som brister i omsorgen kan i så fall vara 

medvetna om att de inte är “tillräckligt” bra. Dock har de inte förmågan eller 

förutsättningarna för att kunna leva upp till sina egna och samhällets värderingar om vad som 

är ett bra föräldraskap. 

 

5.11 TEMA 5 – HÄLSA, STRESS & EKONOMI 
 

Artiklarna har funnit att hälsa, stress och ekonomi är tre faktorer som kan forma 

föräldraskapet. Artiklarnas resultat visar att föräldrar med IF generellt har en sämre hälsa än 

föräldrar utan IF (Aunos et al., 2008; Emerson & Brigham, 2013; Wade, Llewellyn & 

Matthews, 2015). Emerson och Brigham (2013) diskuterar att dålig hälsa hos föräldrar med 

IF kan härledas till deras marginaliserade sociala position i samhället. Den sociala utsattheten 

kan därför ses som en bidragande orsak till sämre hälsa, snarare än förälderns IF.  

5.11.1 HÄLSA 
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Wade et al. (2015) fann i sin studie två faktorer som kunde kopplas till föräldrarnas hälsa. 

Dessa var att föräldrarna hade en lägre position i grannskapet och vilken tillgång de hade till 

stöd. Om föräldrarna upplevde att de hade ett bra stöd genererade det en bättre hälsa och en 

tro på att de klarar av sitt föräldraskap. Bättre hälsa kan bidra till att föräldrarna är mer 

positivt inställda till sina barn och att de engagerar sig mer i barnen. Föräldrarna uppgav att 

de kände att de hade ett behov av stöd men att de inte hade tillgång till det. Detta kan ses som 

en bidragande orsak till stress, som i sin tur leder till dålig hälsa. Föräldrarnas hälsa är även 

kopplat till barnens utveckling och välmående.  
 

Aunos et al. (2008) fann ett samband mellan socialt nätverk och depression. En förälder som 

var deprimerad tenderade att ha ett mindre stöd från sitt sociala nätverk. En begränsning som 

medföljer depression är svårigheter i att lära in nya saker. Depression bidrar också till 

minskad energi och koncentrationssvårigheter. Energi kan både behövas vid interaktion med 

sitt barn, men också när föräldern ska ta in råd och stöd vid eventuella insatser.  

5.11.2 STRESS 

När det kommer till stress så fann Feldman et al. (2002) i sin studie att mammorna 

rapporterade att de kände en stor stress kopplat till föräldraskap. Vidare fann Aunos et al. 

(2008) ett samband mellan social isolering och hög stress. Resultaten visade på att om 

mamman upplevde hög stress så påverkade det hennes beteende gentemot barnet negativt. 

Mammans negativa beteende kunde kopplas till att barnen fick beteendeproblematik. Vilken 

typ av beteendeproblematik barnen utvecklade framgår ej. Vidare fann Kroese et al. (2002) 

att om föräldrarna fick mer kunskap rörande föräldrafråga kunde det minska föräldrarnas 

upplevda stress kopplat till föräldraskapet. I samband med barnets utveckling, då 

föräldraförmågan också den behövs utvecklas, så kunde stressen komma tillbaka. I dessa fall 

behövde det finnas ett externt stöd.  

5.11.3 EKONOMI 

En annan artikel visar på att den ekonomiska situationen är kopplat till att mammorna 

upplevd stress (Ehlers-Flint, 2002). De mammor som i studien uppgav sig vara stressade över 

sin ekonomi var också oroliga för att inte kunna stimulera och interagera positivt med barnen 

Den ekonomiska situationen kan också påverka levnadsförhållandena i exempelvis skick på 

fastighet. Emerson och Brigham (2013) fann ett samband mellan hushåll där en förälder hade 

IF och att hushållet då hade låg inkomst samt dåligt skick på den fastighet 

föräldern/föräldrarna bor i. Willems et al. (2007) fann vidare att inte bli socialt accepterande 

och en sämre socioekonomisk status som exempelvis att ha skulder, tillsammans med att vara 

socialt utsatt var faktorer medförde hög risk för ett bristande föräldraskap. De föräldrarna 

som hade svårigheter i sitt föräldraskap hade också ofta skulder. Liknande resultat kunde ses i 

artikeln av Kroese et al. (2002), som fann att mammorna levde under svåra ekonomiska 

förhållande. De uppgav att materiellt stöd var uppskattat om de kunde få sådant.   

 

5.12 ANALYS TEMA 5 - HUR KAN HÄLSA, STRESS OCH EKONOMI 

FORMA FÖRÄLDRASKAPET 
 

Föräldrar med IF har ofta sämre hälsa än föräldrar utan IF. Föräldrar som har en god hälsa är 

i regel mer positiva mot sina barn och mer närvarande för sina barn än föräldrar som 

exempelvis lider av depression. Ytterligare en konsekvens av dålig hälsa så som exempelvis 
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depression är att deprimerade föräldrar riskerar att få svårt att lära in nya saker. Föräldrar 

med IF som inte har ett tillräckligt socialt stöd och som lever socialt isolerat tenderar att 

utveckla en stress som i sin tur leder till dålig hälsa. Barn till föräldrar som är stressade eller 

har dålig hälsa riskerar att växa upp under dåliga villkor. Till exempel visar artiklarna att 

barnen själva kan utveckla en beteendeproblematik.  
 

Föräldrarnas ekonomi har dessutom en inverkan på deras stress och formar deras 

levnadsförhållanden. Många föräldrar med IF lever under svåra ekonomiska förhållanden och 

bor ofta i samhällen med låg socioekonomisk status. Bourdieu använder begreppet 

ekonomiskt kapital för att belysa människors ekonomiska tillgångar och materiella ting 

(Järvinen, 2007).  
 

Individernas innehav och sammansättning av materiella och sociala tillgångar har betydelse för deras 

placering och relationer till andra individer i sociala sammanhang (Carlhed, 2011, s. 285). 

 

Det ekonomiska kapitalet kan därmed forma föräldrarnas relationer och leda till en 

dominerad position i samhället. Artiklarna påvisar att dessa föräldrar upplever sig 

marginaliserade och utanför i samhället. Då ekonomiskt kapital är ofta begränsat hos 

föräldrar med IF denna begränsning kan ses hindra dem från att delta i samhällsaktiviteter på 

samma villkor som föräldrar med mer ekonomiskt kapital. Brist på ekonomiskt kapital kan 

dessutom inte bara bidra med ett utanförskap utan även ge sämre hälsa. Artiklarna visar 

nämligen att det finns ett samband mellan sämre mående och dåliga ekonomiska 

förutsättningar. Därför kan ekonomiskt kapital påverka föräldrarnas hälsa som i sin tur kan 

påverkar barnets mående och beteendeutveckling. 
 

Goffman (1963) skriver att genom att peka ut människor som stigmatiserade så bidrar det till 

att vidmakthålla deras underlägsna position i samhället. Den underlägsna positionen skulle 

kunna tänkas medföra både psykiska och ekonomiska svårigheter. Den underlägsenheten som 

kan komma av stigmat kan medföra att föräldrarna inte får det sociala stöd som behövs. 

Avsaknaden av socialt stöd kan bidra till stress och sämre hälsa. En förälder som har dålig 

hälsa har en sämre utgångspunkt gällande sitt föräldraskap. Killén beskriver: 
 

Att vara en ‘tillräckligt bra’ förälder förutsätter att vi inte är utsatta för större påfrestningar - psykiskt 

eller socioekonomiskt, i samlivet eller i nätverket - än vi har resurser att klara av (Killén, 2009, s. 37). 

 

Föräldrar med IF har större påfrestningar på samtliga punkter och kan dessutom anses ha 

bristande resurser i form av bland annat socialt stöd, ekonomi och god hälsa. Föreliggande 

studies fem teman har påvisat att olika faktorer kan forma huruvida föräldern utvecklar ett 

tillräckligt bra föräldraskap eller inte. Temana kan ses som negativa eller positiva faktorer 

som antingen lyfter eller försvårar föräldrarnas situation.    

 

6. KONKLUSION & DISKUSSION

 

Följande avsnitt redogör för föreliggande studies övergripande slutsatser och syftet och 

frågeställningarna besvaras. En diskussion förs kring hur föräldrarna upplever sitt 

föräldraskap, vad som kan forma föräldraskapet, och på basis av analysen diskutera hur 

detta kan förstås ur en social kontext. Diskussionen kommer vidare behandla det praktiska 

sociala arbetet genom att knyta an till de problem som presenterats i inledningen och 

problemformuleringen. Slutligen kommer förslag på vidare forskning att presenteras.  
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Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka forskningsläget kring föräldrar med IF, 

genom att se till forskning som intagit ett föräldraperspektiv. Studiens frågeställningar har 

riktats mot att dels undersöka vad föräldrarna upplever formar deras föräldraskap samt hur 

den sociala kontexten kan förstås ha betydelse för formandet av deras föräldraskap (se, 1.2 

syfte och frågeställningar). 

 

Föreliggande studies första frågeställning besvaras nedan genom att redogöra för vad 

föräldrarna upplever formar deras föräldraskap. Föräldrarnas upplevelser av vad som formar 

deras föräldraskap har föreliggande studie valt att presentera genom att skapa kategorier i 

form av fem teman. Dessa teman är socialt nätverk (informellt och formellt), attityder, social 

isolering, uppväxtvillkor samt hälsa, stress och ekonomi. Temana kan vidare benämnas som 

faktorer som föräldrarna uppger formar deras föräldraskap på positiva eller negativa sätt. För 

att få en djupare förståelse kring hur dessa faktorer kan forma föräldraskapet har föräldrarnas 

sociala kontext inkluderats. Detta besvarar föreliggande studies andra frågeställning. Utifrån 

att ta hänsyn till den sociala kontexten och dess tillhörande lagar, normer, värderingar, regler 

och kultur så kan en förståelse skapas kring hur samhället ser på vissa grupper, samt hur detta 

formar personers förutsättningar för exempelvis ett ”tillräckligt” bra föräldraskap.  

  

Artiklarna har visat att föräldrarna upplever att det finns en allmän uppfattning om dem som 

avvikande och icke normala på grund av deras IF. Det vill säga att föräldrarna blir 

stigmatiserade. Stigma innebär att omgivningen har negativa föreställningar om och 

förväntningar på en individ eller grupp (Goffman, 1963). Denna uppfattning kan även ses fått 

fäste gällande deras föräldraskap då det finns negativa attityder om dem som föräldrar 

(Sheerin et al., 2013; Potvin et al., 2016; Willems et al., 2007). Föräldrarna vittnar bland 

annat om att professionella ofta delar denna uppfattning, ibland även närstående. 

Uppfattningen liknar den allmänna och tar sig ofta uttryck i att personer med IF inte anses 

bör bli föräldrar, med anledning av deras funktionsnedsättning (Ehlers-Flint, 2002). Värt att 

nämna är dock att det inte finns några forskningsresultat på att det faktiskt är på detta sätt. 

Forskningen stödjer inte att dessa föräldrar på grund av sin funktionsnedsättning ska ses som 

otillräckliga föräldrar (Aunos et al., 2008; Hindberg, 2003). Ändå tycks detta vara de 

dominerande värderingarna i samhället. Mycket talar för att gamla föreställningar lever kvar 

trots att forskningsläget idag visar på att ett föräldraskap för personer med IF är fullt möjligt. 

Synen lever inte minst kvar på grund av att personer med IF ofta framställs som en grupp 

som är i behov av samhällets insatser, och detta får konsekvenser för formandet av 

föräldraskapet. 

  

I Sverige pekas personer med IF ut i lagstiftning som en grupp med särskilt behov av stöd 

(Socialstyrelsen, 2005). Utpekande av personer på detta sätt kan dels anses stärka deras 

rättigheter men kan också framställa dem som oförmögna och otillräckliga att klara sig på 

egen hand. Även sociala myndigheter som genomsyras av lagstiftning kan anses upprätthålla 

synen på föräldrarna som otillräckliga. Synen upprätthålls då stödinsatser som ska stötta 

föräldrarna i sin föräldraroll istället kan ses peka ut föräldrarnas brister och svagheter, samt 

belysa deras behov av stöd. Artiklarna har visat att det inte går att förutsätta att föräldrarna är 

negativt inställda till hjälpinsatser. Det som framkommit är snarare att föräldrarna är 

medvetna om deras svårigheter och vill ta emot hjälp (Gustavsson & Starke, 2016). Däremot 

är rädslan för att få sina barn omhändertagna ofta stor (exempelvis, Traustadóttir och 

Sigurjónsdottir, 2008). Rädslan blir ofta ett problem i alliansen mellan förälder och 

professionell. På ena sidan står den professionelle med ett uppdrag som främst går ut på att 

stärka förälderns föräldraroll genom att bland annat identifiera brister. I samtal med föräldern 
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kan den professionelle tolka föräldern som icke kompetent och icke reflekterande kring sin 

situation då den ofta inte öppnar upp sig (jmf. Mayes et al. 2008, där mammorna reflekterade 

kring sin situation). På andra sidan står föräldern vars rädsla hindrar denne från att våga 

berätta om sina hemförhållanden. Den uteblivna informationen bidrar till en kunskapsbrist 

och en stor risk för att föräldrarna inte får den hjälp som de eventuellt är i behov av. På så vis 

nås heller inte den professionelle av kunskap som kan vara nödvändig och som kan förhindra 

ett eventuellt omhändertagande av barnet. Kunskapsbristen inom det praktiska sociala arbetet 

är en trolig bidragande orsak till varför föräldrarna inte får behålla vårdnaden om sina barn. 

Att så många barn blir omhändertagna kan ses som ett misslyckande från det praktiska 

sociala arbetet sida. Misslyckandet kan även anses bidra och stärka samhällets syn på dessa 

föräldrar. Detta då det är troligt att många väljer att bortse från myndigheternas misslyckande 

och istället förstärks samhällsbilden av dem som otillräckliga föräldrar.  

 

Den sociala kontextens framställning och föreställningar om dessa föräldrar formar inte bara 

deras relation till sociala myndigheter och professionella. Kontexten kan också med hjälp av 

normer, värderingar och kultur sätta ramen för vad som anses eftersträvansvärt, normalt och 

avvikande. Individens resurser ska hjälpa denne att dels nå det som är eftersträvansvärt och 

dels att positionera sig i samhället. Resurserna kan liknas med Bourdieus (1985) tre olika 

former av kapital. De individer som har en låg kapitalsammansättning som inte 

överensstämmer med doxan, och som har en begränsad mängd av respektive kapital kommer 

ha en underordnad position inom sitt fält. Föräldrar med IF har generellt sätt visat sig ha både 

låg kapitalsammansättning och deras kapital anses inte heller ha speciellt högt värde jämfört 

med föräldrar utan IF. Vidare är det därför inte föga förvånande att föräldrar med IF, som 

ofta har brist på kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital, riskerar att hamna i en dominerad 

och underordnad position i samhället. Föräldrarna saknar kulturell kapital för att kunna 

opponera sig mot professionella och för att få sin röst hörd. I vissa fall kan även kunskap om 

vad föräldrarollen är saknas. Socialt kapital saknas ofta i form av trygga och stabila sociala 

nätverk som ska fungera som stöd i olika situationer. Slutligen saknar de i många fall även 

ekonomiskt kapital som ska gynna en stabil vardag. Det är således inte förvånande att 

föräldrar med dessa begränsade resurser riskerar att inte nå upp till den sociala kontextens 

föreställningar och krav på ett ”tillräckligt” bra föräldraskap. Det är därför viktigare att ta 

hänsyn till föräldrarnas kapital och faktorer som kan forma föräldraskapet än vad det är att 

endast se funktionsnedsättningens begränsningar. För att föräldrarna ska bli legitimerade och 

kunna positionera sig i samhället behöver de mer kapital som kan underlätta i deras 

föräldraroll.  

 

Tillfällen där föräldrarna får träffa andra föräldrar med IF tillsammans och där det finns en 

professionell som kan sätta ramarna för mötet kan ses ge goda möjligheter till utökande av 

kapital och resurser (Gustavsson och Starke, 2016). I en sådan miljö slipper föräldrarna känna 

sig kontrollerade och granskade av samhället utan kan fritt tillsammans med varandra och 

den professionelle skapa verktyg för att kunna leva upp till den sociala kontextens krav. Det 

går dock inte att bortse från den sociala kontextens formande av deras föräldraskap, men 

föräldrarna kan på så vis vara mer delaktiga i processen. Genom att öka föräldrarnas 

kulturella kapital, såsom kunskap kring barns utveckling, och genom att möjliggöra för ett 

större socialt kapital så skulle föräldrarnas position kunna stärkas. En stark position skulle 

bidra till att föräldrarnas legitimitet ökar både i kampen om att ses som vuxna, men också 

som föräldrar.  

 

Som tidigare presenteras så kämpar föräldrarna i ständig uppförsbacke. Detta då de ofta får 

tampas med en negativ samhällssyn och egna bristande resurser i förhållande till den sociala 
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kontexten. I ljuset av denna grupps bristande resurser är det beundransvärt att många 

föräldrar med IF ändå lyckas, men det är heller inte konstigt att många inte gör det. Det är 

därför viktigt att professionella kan erbjuda de föräldrar med IF som är i behov av stöd 

ändamålsenliga insatser. För att kunna göra detta behöver hänsyn tas till föreliggande studies 

fem teman. Detta betyder att professionella behöver erhållas kunskap om den sociala 

kontexten och hur den formar villkoren för dessa föräldrar. Den professionelle behöver 

vidare: kartlägga förälderns sociala nätverk, förstå hur ens egna och samhällets attityder 

formar föräldern och föräldraskapet, förstå hur social isolering kan påverka både förälder och 

barn, kunna ta föräldrarnas uppväxtvillkor i beaktande, samt att väva in förälderns hälsa, 

stress och ekonomi i föräldraskapet.  

 

När en professionell lyfter blicken från funktionsnedsättningen och samtidigt har en 

förståelse för vad som formar föräldraskapet skapas möjlighet till ändamålsenliga insatser. 

Det är dock inte bara professionella som behöver omvärdera sitt sätt att se IF som något som 

formar föräldraskapet, utan det behöver även samhället göra. Det är inte på grund av att 

föräldrarna har en funktionsnedsättning som de förlorar vårdnaden om sina barn utan det 

handlar snarare bristande resurser och en föreställning om dem som icke kompetenta 

föräldrar. Föreliggande studie har sammanställt vad det nuvarande forskningsläget har 

identifierat i formandet av föräldraskapet. Vidare har sammanställningen förankrats i teori. 

Genom att analysera och diskutera synen på ett ”tillräckligt” bra föräldraskap och ställa det 

gentemot att föräldrar med IF blir stigmatiserade och saknar kapital för att uppnå de krav som 

samhället har för att ses som normal kan en förståelse kring dessa föräldrar skapas. Förståelse 

och kunskap kan vara avgörande för att närma sig en nedförsbacke, eller åtminstone plan 

mark för föräldrar med IF.  

6.1 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Båda föräldrarna spelar en stor roll för barnets hälsa och välbefinnande. Barn har generellt ett 

behov av en god kontakt med båda sina föräldrar, med några få undantagsfall (Nydahl Lööv, 

2003). Föreliggande studie intresserar sig därför för både mammor och pappor med IF.   

Denna utgångspunkt har dock inte varit möjlig då forskningens primära grupp oftast varit 

mammor med IF. Främst fokus är mammornas upplevelser, men om både pappor och 

mammor deltar i studier presenteras föräldrarna som en homogen grupp trots att endast ett 

fåtal pappor medverkat i studierna. Detta visar på att det finns en snedfördelning i hur denna 

föräldragrupp presenteras (exempelvis Meppelder et al., 2014). Detta åsidosättande skapar ett 

utanförskap för papporna eftersom deras upplevelser eller åsikter endast presenteras på 

gruppnivå där mammorna är överrepresenterade i urvalet. Om forskning inte börjar ta hänsyn 

till pappornas situation så kan den istället ses bromsa utvecklingen av jämlikt föräldraskap 

(Bremberg, 2009). 
 

Det behövs således forskningsstudier som lyfter pappornas situation så föräldrars möjligheter 

till rätt stöd är lika. Forskning som tidigare gjorts visar att pappor är mer isolerade än 

mammor i det avseendet att de i mindre utsträckning är med på sociala aktiviteter. Papporna 

har dessutom generellt sett mindre inflytande över sina liv och är mindre tillfreds i sina 

förhållanden (Tideman, 2000). På basis detta av skulle ett förslag på vidare forskning vara att 

göra en kartläggning av hur papporna upplever att deras sociala situation formar deras 

föräldraskap. 
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BILAGA, ARTIKELÖVERSIKT 

 

Titel, 

författare & 

land 

Disciplin Urval & population Syfte Avses med socialt 

stöd eller andra 

centrala begrepp. 

Datainsamlingsmetod 

& Analysmetod 

Slutsats/ Resultat Faktorer 

Aunos, 

Feldman & 

Goupil (2008). 

Mothering with 

Intellectual 

Disabilities: 

Relationship 

Between Social 

Support, Health 

and Well-

Being, 

Parenting and 

Child 

Behaviour 

Outcomes.  

 

Kanada.   

Vetenskaplig

t granskad 

artikel. 

 

Medicin. 

Målstyrt urval. 

 

32 mammor med 

lindrig IF. 

Medelåldern: 33,72 år.  

Klassificerades av och 

rekryterade via en 

frivillig organisation 

som erbjuder stöd till 

föräldrar med IF och 

deras familjer.  

 

Mammorna hade totalt 

62 barn i åldrarna 2-

13år. 

Mammorna hade 

vårdnaden om minst 1 

av sina barn. De 

mammor som endast 

hade ett barn (47%) 

hade vårdnaden om det 

barnet.  

Syftet var att 

undersöka hur 

mammorna 

upplevde deras 

sociala stöd och 

hur stödet var 

utformat. Vidare 

syftade studien 

till att undersöka 

samband mellan 

olika variabler, 

dessa var: 

socialt stöd,  

hälsa, stressnivå 

kopplat till 

föräldraskap, 

föräldrastil, 

kvalitén på 

hemmiljön samt 

barnens 

beteende. 

Med socialt stöd 

avses i denna studie 

socialt nätverk och 

vilken insats 

mammorna får. 

Nätverket innefattar 

både informellt och 

formellt stöd. 

Informellt: familj, 

vänner, grannar, 

arbetskamrater 

Formellt stöd: 

Professionella: 

socialarbetare, 

utbildare, 

kommunarbetare. 

Kombinerad kvalitativ 

och kvantitativ 

undersökning. 

 

En serie av semi-

strukturerade 

intervjuer. Vid intervju 

tillfällena användes 

enkäter och andra 

mätinstrument för att 

redogöra för de olika 

redan förbestämda 

variablerna.  

 

Deskriptiv statistik.  

Jämfördes med övriga 

populationen.  

Mammorna upplevde sig i 

genomsnitt ha 7,41 personer 

i sitt sociala nätverk. 

Nätverket bestod främst av 

familjemedlemmar, därefter 

professionella. Efter det kom 

vänner och grannar och till 

sist arbetskollegor. Stödet 

som mammorna fick riktade 

sig till barnens mående och 

utveckling samt ekonomisk 

rådgivning.  

 

87 % av mammorna 

upplevde stödet från 

nätverket som bra, eller 

mycket bra. N=23 fick 

regelbundet stöd N=18 av 

deras mammor eller 

svärmödrar, partner eller 

annan familjemedlem. N=5 

hade i stället socialarbetaren 

som deras regelbundna stöd.  

Socialt -

nätverk. 

Hälsa.  

Stress.  

Social -

isolering. 

Ehlers- 

Flint (2002). 

Parenting 

perceptions and 

social supports 

Vetenskaplig

t granskad 

artikel.  
 

Psykologi. 

Målstyrt urval. 

 

20 mammor med mild 

eller måttlig IF, mellan 

Syftet var att 

utifrån 

mammornas 

egna 

upplevelser 

Med socialt stöd 

avses i denna studie 

socialt nätverk i form 

av: 

familj och släkt, 

Kvantitativ.  

 

Intervjuer i hemmet.  

 

Deskriptiv analys. 

50 % av alla mammor hade 

blivit utsatta för övergrepp 

eller försummelse under 

deras uppväxte. 

Uppväxt-

villkor. 

Social- 

isolering.  
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of mothers with 

cognitive 

disabilities. 

 

USA. 

åldrarna 21-43 år. IQ 

mellan 60-85. 

Mammorna hade låg 

socioekonomisk status 

och hade 

handikappersättning 

som främsta inkomst 

källa.  

 

Mammorna 

rekryterades från en 

frivillig organisation 

som riktar sig till 

familjer med olika 

typer av 

funktionsnedsättningar 

eller medicinska 

problem.  

 

18 mammor hade 

vårdnaden om minst ett 

barn var. 2 av 

mammorna hade deras 

barn placerade utanför 

hemmet. 

undersöka 

sambandet 

mellan deras 

utsatthet och 

socialt stöd. 

Syftet var vidare 

att med hjälp av 

redan 

förbestämda 

variabler 

urskilja vad som 

kan tänkas 

påverka 

mammornas syn 

på deras 

föräldraskap.  

 

grannar, vänner, 

samhällsorganisation

er, professionella 

inom social service 

samt psykoterapeuter.  

T-test. 

 

 

40 % av dessa mammor 

kunde inte identifiera några 

föräldragestalter som de 

ansåg vara förebilder från 

barndomen. 

Mammorna upplevde socialt 

stöd från terapeuterna som 

mötte dem med empati, icke-

dömande och ärlighet. 

Det minsta sociala stödet 

kände de från samhällsstöd 

kopplat till ekonomi eller 

frågor rörande barn.    

Familjen och släktingar var 

den främsta källan till stöd 

för mammorna.  

50% av mammorna 

upplevde att det fanns 

negativa attityder gentemot 

deras föräldraskap, särskilt 

från deras egna familjer.  

Socialt- 

nätverk. 

Attityder. 

Emerson & 

Brigham 

(2003). Health 

behaviours and 

mental health 

status of 

parents with 

intellectual 

disabilities 

cross sectional 

study. 

 

Vetenskaplig

t granskad 

artikel. 

 

Public 

health. 

Målstyrt urval. 

 

46,023 hushåll med 

barn <5 år som 

rekryterades visa tre 

statliga vårdinstanser 

mellan åren 2008- 

2012.   

Syftet är att 

skapa en djupare 

förståelse för 

föräldrar med 

IFs mående 

genom att 

undersöka 

förekomsten av 

riskbeteenden, 

sociala 

förutsättningar, 

hur vanligt 

Sociala 

förutsättningar avses i 

studien som: låg 

inkomst, social 

isolering och historia 

av övergrepp.    

Kvantitativ. 

 

Jämförande studie. 

Survey. 

 

Sekundär analys. 

 

  

I hushåll där en förälder har 

IF ökar risken för att det 

finns dålig hälsa inom 

hushållet, alkoholproblem, 

missbruk av narkotika och 

rökning. Det finns också en 

koppling mellan IF och låg 

inkomst, dåligt skick på den 

fastighet 

föräldern/föräldrarna bor i, 

social isolering och historia 

av övergrepp. Föräldrar med 

Hälsa. 

Social- 

isolering. 

Uppväxt-

villkor. 
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Storbritannien. förekommande 

dålig hälsa är 

samt att jämföra 

dessa faktorer 

med föräldrar 

utan IF. 

IF som bodde själva hade en 

ytterligare högre risk att 

drabbas av ovanstående än 

de som bodde med en 

partner.   

Feldman, 

Varghese, 

Ramsay & 

Rajska (2002). 

Relationships 

between social 

support, stress 

and mother-

child 

interaction in 

mothers with 

intellectual 

disabilities. 

 

Kanada.  

 

Vetenskaplig

t granskad 

artikel. 

 

Psykologi. 

Målstyrt urval. 

 

30 mammor med 

lindrig IF och deras 

barn, rekryterade och 

diagnostiserade från 

’social service 

agencies’. Majoriteten 

av barnen fick 

specialundervisning. 

Samtliga mammor 

bodde i egna bostäder. 

Samtliga levde under 

den genomsnittliga 

ekonomiska 

standarden. Av de totalt 

30 mammorna deltog 

18 i en observation, 

tillsammans med 

barnen.    

Syftet är att 

undersöka 

sambandet 

mellan 

föräldrarnas 

upplevda stress, 

socialt stöd samt 

att undersöka 

samspelet 

mellan förälder 

och barn.  

Socialt stöd avses i 

denna studie innefatta 

stöd av två typer. Den 

första mäter det 

sociala stödet i 

relation till 

mammorna som 

föräldrar; hur många 

de har i sitt sociala 

stöd, hur nöjda de är 

och vilka behov de 

har av de olika 

stödpersonerna. Olika 

kategorier användes, 

exempelvis materiell 

hjälp, positiv 

feedback etc.   

Den andra mäter det 

sociala stödet i 

åtskillnad från 

mammornas 

föräldraroll.   

Kvalitativ. 

 

Intervjuer i hemmiljö, 

med undantag för två 

intervjuer.  

 

Observationer i 

hemmiljö på 18 

mammor när de lekte 

med sina barn (>6 år) i 

10 min för att 

undersöka samspelet.  

Mammor med IF upplever 

mycket stress. De som hade 

äldre barn upplevde högre 

grad av stress. Det fanns ett 

samband mellan stress och 

brist på socialt stöd. Vidare 

hade mammorna stort behov 

av socialt nätverk; behov av 

att delta i sociala 

sammanhang i samhället 

samt behov av 

vänskapsrelationer.  

Det sociala nätverk de hade 

kände de sig inte nöjda med, 

och de levde socialt isolerat. 

Ytterligare en slutsats var att 

det faktorer förutom 

funktionsnedsättningen kan 

ha en påverkan på 

mammornas föräldraskap.  

Attityder.  

Stress. 

Socialt- 

nätverk. 

Social- 

isolering. 

Gustavsson & 

Starke (2016). 

Groups for 

Parents with 

Intellectual 

Disabilities: A 

Qualitative 

Vetenskaplig

t granskad 

artikel.  

 

Social work.  

Målstyrt urval. 

 

Föräldrar med IF, 

diagnostiserade eller 

som själva bedömde 

sig ha IF. Rekrytering 

till studien skedde 

genom en 

Syftet med 

studien var att 

undersöka en 

föräldragrupp 

där föräldrar 

med IF och 

professionella 

träffades 

Socialt stöd avses i 

studien vara stödet av 

gruppen föräldrarna 

ingick i. 

 

Teoretiskt perspektiv 

utifrån socialt kapital 

i form av sociala 

Kvalitativ. 

 

Observationer av 

gruppen, samtal med 

föräldrar och 

professionella i 

samspel och intervjuer 

Gruppen som föräldrarna 

träffades i blev en 

socialisationsprocess och de 

kände samhörighet i 

gruppen. Ekonomi var en 

faktor som ofta diskuterades 

i gruppen. Föräldrarna ansåg 

att den sociala aspekten var 

Social- 

isolering. 

Socialt- 

nätverk. 

Ekonomi. 
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Analysis of 

Experiences.  

 

Sverige.  

föräldragrupp där 

professionella och 

föräldrar med IF 

samlades en gång i 

veckan. Barnen var >5 

år. Antalet föräldrar 

varierade från 

grupptillfällena.   

 

 

 

regelbundet. 

Gruppen 

träffades utifrån 

att skapa 

relationer 

föräldrarna 

emellan och 

bygga på deras 

sociala 

kontakter. Syftet 

var därmed att 

undersöka hur 

en sådan 

gruppkonstellati

on påverkade 

föräldrarna.   

strukturer 

samhällsnormer. 

med 4 av föräldrarna 

med IF.   

  

’Grounded theory 

approach.’  

 

  

viktigast. Slutsatser var 

också att föräldrarna levde 

socialt isolerade, behövde 

nätverk samt hade litet 

socialt kapital. Gruppen blev 

en viktig del för föräldrarna 

och blev deras sociala 

nätverk. Två viktiga 

processer identifierades: 

aktiviteter och samtal.  

Kroese, 

Hussein, 

Clifford & 

Ahmed (2002). 
Social support 

networks and 

psychological 

well being of 

mothers with 

intellecual 

disabilities.  

 

Storbritannien. 

Vetenskaplig

t granskad. 

 

Psykologi.  

Målstyrt urval. 

 

15 mammor med 

lindrig till måttlig IF. 

Mammornas 

medelålder var 36 år. 

De rekryterades från 

’social services’ och 

genom två frivilliga 

organisationer. Ingen, 

förutom en mamma, 

hade ett avlönat arbete.  

Barnen var <17 år. 

Huruvida mammorna 

hade vårdnad om 

barnen varierade.  

Syftet med 

studien är att 

undersöka det 

sociala stödets 

påverkan på 

mammornas 

psykiska 

mående och 

deras sätt att se 

på sitt 

föräldraskap. 

Socialt stöd avses 

vara informellt och 

formellt stöd. Det 

informella utgörs av 

familjemedlemmar, 

vänner eventuellt 

andra som kan stödja 

mammorna i 

föräldrarollen. Det 

formella stödet avser 

kommunala insatser, 

befintliga eller 

tidigare insatser. För 

att ovannämnda ska 

vara aktuella som 

socialt stöd, ska 

inblandade personer 

ha bidragit med hjälp 

kopplat till 

föräldrarollen.    

 

Kvalitativ. 

 

Semistrukturerad 

intervju. (Affect 

balance sclae, Self-

esteem quationaire, 

Assrtiveness 

questionaire.) 

 

Survey.  

 

Kodning och kvalitativ 

analys. 

Endast en tredjedel av 

mammorna angav att de 

hade vänner. Liknande 

resultat har presenterats av 

studier gjorde på vuxna med 

IF, utan barn. Det fanns ett 

samband mellan 

mammornas välbefinnande 

och storleken på deras 

sociala nätverk. Det fanns 

vidare ett samband mellan 

de kontakter som känns 

hjälpfulla och mammans 

självkänsla. Många av 

mammorna uppgav att de 

hade behov av hjälp kopplat 

till ekonomiska svårigheter. 

Ytterligare en slutsats var att 

mammorna är väl medvetna 

om sin situation och 

svårigheter och kan förmedla 

Socialt- 

nätverk. 

Ekonomi.  

Stress.  
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 detta om de ges möjlighet till 

det, dvs. om de inte själva 

känner risk för risk för att bli 

stigmatiserade eller att få 

sina barn omhändertagna. 

Llewellyn & 

McConnell 

(2002). 

Mothers with 

learning 

difficulties and 

their support 

networks.  

 

Australien.  

Vetenskaplig

t granskad 

artikel. 

 

Medicin. 

Social 

welfare & 

social work. 

70 mammor med IF 

mellan 20-45 år. 

Klassificerade med IF 

genom social service 

och rekryterade via 

statliga och icke 

statliga social services.    

Barn <6 år och 

föräldrarna hade mellan 

1-8 barn.  

 

 

3 studier under en fyra 

års period.  

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

mödrarnas 

uppfattning om 

deras sociala 

stöd, vilka de 

fick stöd ifrån 

och hur stödet 

var utformat. 

 

svaSocialt stöd 

undersöks i studien 

genom socialt 

nätverk. Socialt 

nätverk består av 

familj, vänner och 

grannar samt formellt 

stöd. Formellt stöd i 

form av 

professionella.     

Kvantitativ. 

 

Datainsamling i form 

av intervjuer i hemmet.  
 
Analysen bestod av 

data från tre olika 

studier. Det empiriska 

materialet analyserades 

med hjälp av Non-

parametric univariat 

statistik. 

27 % av alla mammor angav 

att de inte hade några vänner 

eller grannar i sitt sociala 

nätverk.  

I genomsnittlig hade 

mammorna 8,1 personer i 

sitt nätverk. Mammorna som 

bodde ensamma med sina 

barn hade signifikant färre 

personer i sitt nätverk. 

Om de bodde med en partner 

hade det mer stöd från 

familjen jämfört med de som 

bodde ensamma eller med en 

förälder. Största gruppen för 

stöd från det sociala 

nätverket var från 

familjemedlemmar (partners 

inkluderat), därefter 

professionella, och sist 

vänner och grannar. Stödet 

var både emotionellt och 

praktiskt, bidrog med råd 

och information. Hur 

mammorna bodde påverkade 

hur deras sociala stöd såg ut. 

Mammorna var socialt 

isolerade på grund av 

begränsade relationer med 

vänner och grannar i 

samhället.      

Socialt- 

nätverk. 

Social- 

isolering. 
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Mayes, 

Llewellyn & 

McConell 

(2008). Active 

Negotiation: 

Mothers with 

Intellectual 

Disabilities 

Creating Their 

Social Support 

Networks.  

 

Australien.  

Vetenskaplig

t granskad 

artikel. 

 

Medicin. 

Urval från en tidigare 

studie av 17 blivande 

mammor med lindrig 

kognitiv förmåga, IQ 

<80. Klassificerades 

som likvärdigt med IF, 

fick samma typ av 

samhällsstöd.  

12 rekryterades via 

deras första möte vid 

sjukhuset angående 

förlossningen. Oklart 

hur de andra 

rektyreterades. De 

blivande mammorna 

var mellan 18-37 år och 

majoriteten skulle ha 

sitt första eller andra 

barn. 13 av de blivande 

mammorna hade en 

långvarig relation med 

en partner och 4 av 

dem hade antingen 

ingen relation eller så 

tog den slut när 

kvinnan blev gravid.   

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

de blivande 

mammorna 

själva 

resonerade 

kring- och 

utvecklade sitt 

sociala nätverk. 

Syften var 

vidare att förstå 

hur sociala 

nätverk skapas 

och formas.   

Socialt nätverk avses 

i studien bestå av det 

blivande barnets 

nätverk; De blivande 

mammorna själva och 

eventuell partner, de 

blivande mammornas 

föräldrar, syskon till 

barnen, dvs. om 

mammorna hade 

tidigare barn.  

Kvalitativ.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer hade i den 

tidigare studien 

genomförts.    

 

Den tidigare studien 

hade haft 

fenomenologisk ansats. 

Transkribering av 

intervjuerna 

analyserades av 

forskarna i 

föreliggande studie 

utifrån temat 

’negotiating a support 

network for me and my 

baby’.    

Studiens resultat utmanar de 

negativa attityder gentemot 

föräldrar med IF som finns i 

samhället. De blivande 

mammorna övervägde och 

reflekterade kring sina 

nätverk inför den kommande 

födseln. Detta eftersom de 

ansåg att de var i behov av 

stöd genom ett nätverk. 

Antingen skapade de sig ett 

nätverk eller lämnade ett 

dysfunktionellt nätverk. Åtta 

av de blivande mammorna 

hade redan ett nätverk 

medan nio av dem skapade 

nya nätverk inför födseln. 

Syftet med nätverken var att 

få praktiskt stöd och hjälp. 

Nätverket kunde också 

erbjuda ekonomisk hjälp.  

Socialt-

nätverk. 

Attityder. 

McGaw, 

Scully & 

Pritchard 

(2010). 
Predicting the 

unpredictable? 

Identifying 

high-risk versus 

low-risk 

parents with 

intellectual 

Vetenskaplig

t granskad 

artikel. 

 

Social 

welfare & 

social work. 

101 föräldrar med IF 

(97 mammor, 4 pappor) 

och 172 av deras barn. 

Samtliga föräldrar har 

fått insatser i form av 

riktad föräldrastöd i 5 

år. Föräldrarna var 

antingen singel eller 

hade en partner. IQ 

mellan 74-53. Barnen 

var <19 år.     

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

föräldraskap 

påverkas av ett 

flertal 

förbestämda 

riskfaktorer. 

Studien syftar 

vidare till att 

jämföra hög-risk 

Föräldrarna delades 

in i hög-risk grupp 

eller låg-risk grupp, 

baserat på bland 

annat IQ, ålder, stöd 

och resurser, 

anställning. 

Professionella hade 

bedömt att hög-risk 

gruppen hade större 

Kvantitativ.  

 

Sekundär dataanalys. 

Korstabullering. 

Riskfaktorer som påverkade 

föräldraskapet negativt var: 

trauman i föräldrarnas 

barndom, sambo-förhållande 

när relationen var destruktiv, 

när en förälder hade multipel 

problematik samt om barnet 

hade egna särskilda behov.  

 

Studien presenterar att 4 av 

10 kvinnor med IF har 

Uppväxt-

villkor. 

Socialt- 

nätverk.  
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disabilities. 

Storbritannien. 

och låg-risk 

grupper av 

föräldrar med 

IF.  

behov av stöd än den 

andra gruppen.    

upplevt sexuellt eller fysiskt 

våld från sin partner. 

Riskfaktorer som 

identifierades ha en ökad 

risk till våld i nära relation 

var: om mannen hade högre 

IQ än kvinnan och om 

mannen hade en kriminell 

bakgrund. 

Meppelder, 

Hodes, Kef & 

Schuengel 

(2014). Parents 

with intellectual 

disabilities 

seeking 

professional 

parenting 

support: The 

role of working 

alliance stress 

and informal 

support.  

 

Nederländerna. 

Vetenskaplig

t granskad 

artikel.  

 

Social 

welfare & 

social work. 

126 föräldrar med 

lindrig IF (121 

mammor och 5 

pappor.) Medelåldern 

var 30. IQ medelvärde 

71,2. Föräldrarna hade 

minst 1 barn var, 

barnen var mellan 1-7 

år.  Föräldrarna 

rekryterades från olika 

organisationer för 

personer med IF. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

alliansen mellan 

professionella 

och föräldrar 

med IF. Vidare 

undersöker 

studien 

omständighetern

a kring hur och 

när föräldrar 

söker hjälp.  

Med socialt stöd 

avses: informellt 

stöd: 

familjemedlemmar 

och vänner. Formellt 

stöd: professionella. 

Kvantitativ. 

 

Survey.  

 

Multiple regression 

analysis. 

Föräldrarna väntade längre 

med att söka hjälp av det 

professionella- än med det 

informella stödet. Om 

föräldrarna hade ett litet 

informellt stöd var chansen 

större att det vände sig till 

professionella för hjälp. 

Dessa föräldrar litade mer på 

det formella nätverket än 

föräldrar som hade ett större 

informellt nätverk. Föräldrar 

med högre adaptiv förmåga 

hade en bättre allians till de 

professionella. Det finns 

underliggande faktorer 

varför föräldrar med IF 

väntar länge med att söka 

hjälp.     

Socialt- 

nätverk. 

Stress. 

 

 

Potvin, Brown 

& Cobigo 

(2016). Social 

support 

received by 

women with 

intellectual and 

developmental 

Vetenskaplig

t granskad 

artikel. 

 

Medicin & 

nursing.   

4 mammor, 23-32 år 

med IF. Klassificerade 

och rekryterade via 

hjälpinstanser.  

Ett kriterium var att 

mammorna skulle ha 

fått barn inom de 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

mammorna 

uppfattade sitt 

sociala stöd, 

både under 

graviditeten och 

Med socialt stöd 

avses: Formellt stöd 

av professionella, ex. 

läkare, 

sjuksköterskor, 

socialarbetare. Samt 

informellt stöd; 

familjemedlemmar, 

Kvalitativ. 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

Grounded theory.   

Mammorna uppfattade sig 

ha både formellt och 

informellt stöd. Mammorna 

uppgav att de antingen hade 

inga eller endast några få 

vänner. De vänner de hade 

var antingen gravida eller 

hade barn. Det främsta 

Social- 

isolering. 

Socialt- 

nätverk. 

Attityder.  
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disabilities 

during 

pregnancy and 

childbirth: An 

exploratory 

qualitative 

study.  

 

Kanada.  

senaste 5 åren. Barnen 

var <5 år. 

  

efteråt. 

Komponenter i 

det sociala 

stödet som 

undersöktes var 

strukturen, 

funktionen och 

uppfattningen 

av kvalitet på 

stöd.    

ex. föräldrar, syskon, 

barn, släkt, partners 

och dennes familj.    

stödet mammorna hade var 

från professionella, även om 

detta stöd inte alltid 

uppskattades. Tre faktorer 

som påverkade upplevelsen 

av kvalitet på stödet var; 

‘accessibility’, ‘attitudes’, 

och ‘autonomy’.  

Sheerin, 

Keenan & 

Lawler (2013). 

Mothers with 

intellectual 

disabilities: 

interactions 

with children 

and family 

services in 

Ireland.  

 

Irland. 

Vetenskaplig

t granskad 

artikel.  

 

Social 

welfare & 

social work.  

 

 

Målstyrt urval.  

Snöbollsurval. 

 

4 mammor, mellan 19-

35 år med lindrig till 

måttlig IF. 

Samt ett stort antal 

mammor med IF ur en 

rapport av ’National 

Disability Authority 

och National Women’s 

Council of Ireland’.  

 

3 av de 4 mammorna 

levde i egna lägenheter 

i ett kriscenter för 

gravida kvinnor. Den 

4e mamman levde i 

’residental service’. 

Samtliga hade stöd från 

frivilliga 

organisationer. Barnens 

ålder oklar, troligtvis 

<2 år. En mamma hade 

fått sitt barn 

omhändertaget.     

Syftet med 

studien var att 

framföra 4 

mammor med 

IFs berättelser 

om 

föräldraskapet.  

Tre teman som 

undrsöktes: 

‘interacting with 

children and family 

services’, ‘experience 

of disempowerment’ 

och ‘attitudes to 

children and family 

services’.  

Kombinerad kvalitativ 

och kvantitativ 

undersökning.  

 

Jämförande studie. De 

4 mammorna jämfördes 

med den större 

populationen. 

 

Qualitative descriptive 

design.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer med de 4 

mammorna. Datan 

analyserades med 

NVivo 8. 

Mammorna upplevde 

negativa attityder från 

professionella gentemot sig 

själva i sin föräldraroll. De 

beskrev hur de 

stereotypifierades och 

förlorade känsla av 

empowerment.  

Attityder. 

Social- 

isolering. 
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Traustadóttir 

& 

Sigurjónsdótti

r (2008). The 

Mother behind 

the Mother: 

Three 

Generations of 

Mothers with 

Intellectual 

Disabilities and 

their Family 

Support 

Networks.  

 

Island. 

Vetenskaplig

t granskad 

artikel. 

 

Medicin. 

18 mammor med IF. 

Mammorna var från tre 

olika generationer och 

representerade den 

generation de var del 

av.  Mammornas ålder 

var mellan 25-83 år. 

Rekryterade via sociala 

instanser, själv-hjälps 

grupper samt 

snöbollsurval via redan 

rekryterade mammor.  

 

Artikeln bygger på 

resultat ur tre olika 

studier, genomförda 

mellan 1994-2005.  

 

  

Syftet var att 

undersöka det 

informella 

stödet kring 

mammorna och 

huruvida det 

bidrog till hjälp 

i föräldrarollen 

samt att få 

behålla 

vårdnaden av 

sina barn. Syftet 

var vidare att 

undersöka hur 

de olika 

generationerna 

påverkades av 

det formella 

stödet.  

Med socialt stöd 

avses socialt nätverk i 

form av informellt 

och formellt stöd. 

Informellt är 

familjemedlemmar, 

vänner och grannar. 

Det formella är 

professionella; från 

vården, från sociala 

instanser samt 

myndigheter som rör 

barnets skydd.   

 

Nätverket syfte var 

både praktiskt och 

emotionellt stöd.     

Kvalitativ. 

 

Longitudinell studie. 

 

Observation och 

djupintervjuer med 

mammorna, deras barn, 

partners, andra 

familjemedlemmar och 

professionella. Fokus 

på mammornas 

relationer.  

 

Inspirerad av grounded 

theory.  

Det formella stödet hade 

förbättrats under tiden de tre 

generationerna av 

mammorna fick barn. Trots 

det så spelade det informella 

stödet en väsentlig roll i 

huruvida mammorna fick 

behålla vårdnaden av barnet 

eller inte. Många mammor 

uppgav att utan det 

informella stödet så hade det 

varit betydligt svårare att 

behålla vårdnaden om 

sitt/sina barn. De flesta av 

mammorna hade ett stort 

nätverk och bra relationer 

inom familjen.     

Socialt- 

nätverk. 

Attityder.  

Wade, 

Llewellyn & 

Matthews 

(2015). Parent 

mental health 

as a mediator 

of contextual 

effects on 

parents with 

intellecual 

disabilities and 

their children.  

 

Australien.  

Vetenskaplig

t granskad. 

Målstyrt urval. 

 

120 föräldrar med IF. 

93,2% var mammor. 

Rekryterade via två 

olika statliga 

föräldraprogram. 

Kriterierna var barn <6 

år. Klassificerades med 

IF genom diagnos eller 

att professionella 

bedömde dem ha IF.   

 

Data samlades in av 

professionella inom 

programmen och tillsåg 

därefter data till 

forskarna för analys.  

Studien syfte 

var att utforska 

faktorer som 

kan påverka 

föräldraskapet. 

Faktorer som 

undersöktes var 

bland annat 

föräldrarnas 

mentala hälsa, 

barnens 

välbefinnande, 

socioekonomisk

t underläge samt 

socialt stöd.   

Socialt stöd 

specificeras ej. 

 

    

Kvantitativ. 

 

Survey.  

 

Olika mätinstrument 

och frågeformulär för 

att fånga de olika redan 

valda faktorerna.  

 

Analys av Pre-

intervention data.   

Föräldrarnas mentala hälsa 

och socialt stöd påverkade 

förälderns beteende i 

förhållande till barnet.  

Nätverket hade en stor 

betydelse för 

välmående.  Om föräldern 

upplever sig ha ett bra stöd 

och om de samtidigt kände 

att det klarade av 

föräldraskapet så ökar 

möjligheten till aktivitet med 

barnen.  

Socialt- 

nätverk. 

Hälsa.  
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Willems, de 

Vries, Isarin & 

Reinders 

(2007). 

Parenting by 

persons with 

intellectual 

disability: an 

explorative 

study in the 

Netherlands.  

 

Nederländerna.  

Vetenskaplig

t granskad. 

Kvalitativ del: 

37 föräldrar i 34 

familjer. Alla utom tre 

hade lindrig IF, en hade 

måttlig och två var 

oklara. Klassificerade 

genom ICD-10. 62 

professionella ingick 

också i populationen.  

 

 

Studiens syfte 

var troligtvis att 

undersöka vad 

ett lyckat 

föräldraskap 

innebär, utifrån 

både 

föräldrarnas och 

professionellas 

perspektiv.   

 

 

Med socialt stöd 

avses socialt nätverk 

samt stöd från 

professionella.     

Kombinerad kvalitativ 

och kvantitativ 

undersökning. 

 

Kvalitativ del: 

Semistrukturerade 

Intervjuer gjordes med 

föräldrarna.  

62 professionella 

intervjuades även. 

Data transkriberades 

och kategoriserades in i 

teman. Triangulering 

genomfördes. 

 

Kvantitativ del: 

Nationellt 

frågeformulär 

skickades till 

professionella och 

organisationer som 

ordnar med hjälp och 

stöd till personer med 

IF. 

 

Datan analyserades i 

SPSS. 

Majoriteten av de föräldrar 

med IF som finns i 

Nederländerna har lindrig 

IF. Studien kom fram till att 

dessa föräldrar var mycket 

mer “good enough” än vad 

regeringen trodde. Det finns 

ingen eller i alla fall inte 

speciellt stor koppling 

mellan IQ och otillräckligt 

föräldraskap. Det är en 

balans av olika sociala 

faktorer som skapar ett 

“good enough” 

föräldraskap.   

Socialt-

nätverk. 

Ekonomi. 

Attityder.  

 

 
 


