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Sammanfattning 

Föreliggande studie är en integrativ litteraturöversikt som undersöker befintlig forskning inom 

området föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. Yrkesverksamma inom socialt 

arbete kommer ofta i kontakt med familjer i behov av stöd vilket inkluderar både föräldrar 

med och utan funktionsnedsättning. För att kunna stötta dessa familjer är det betydelsefullt att 

undersöka eventuella riskfaktorer för barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning 

samt viktiga skyddsfaktorer för dessa barn. Syftet med litteraturstudien är att undersöka om 

föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning utgör risk för barnet på grund av sin 

funktionsnedsättning och i så fall på vilket sätt. Utgångspunkt kommer att vara föräldrarnas 

förmåga till grundläggande omsorg av barnet, känslomässig tillgänglighet till barnet samt 

viktiga skyddsfaktorer. De valda delarna har tagit grund i Socialstyrelsens arbetssätt Barns 

behov i centrum (BBIC) som tillämpas hos majoriteten av Sveriges socialtjänster. Totalt har 

14 artiklar inkluderats i studien och den systematiska litteratursökningen presenteras i en 

tematisk sammanställning. Analys har genomförts utifrån Bronfenbrenners teori om 

utvecklingsekologi, Bowlbys anknytningsteori samt risk och skydd. Resultatet visar att det 

förekommer risker inom samtliga undersökta delområden. Det framkommer att risk- och 

skyddsfaktorer interagerar med varandra och påverkar effekter på barnets utveckling. 

Forskningen visar också att det finns viktiga skyddsfaktorer för barn till föräldrar med 

intellektuell funktionsnedsättning, i form av bland annat stöd utom familjen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att alla individer har individuella egenskaper vilket kan 

göra framkomna risker svåra att generalisera. Avslutningsvis kommer därmed studien även att 

lyfta förslag till vidare forskning. 

  

Nyckelord: föräldrar, intellektuell funktionsnedsättning, grundläggande omsorg, 

känslomässig tillgänglighet, risk, skydd 
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Abstract 
The present study is an integrative literature review that examines existing research in the 

field of parents with intellectual impairment. Professionals in social work are often in contact 

with families in need of support, which includes both parents with and without intellectual 

impairments. In order to support these families, it is important to investigate possible risk 

factors for children of parents with intellectual impairment and important protection factors 

for these children. The purpose of the literature study is to investigate whether parents with 

intellectual impairment pose a risk to the child because of their intellectual impairment and, if 

so, in what way. The basis will be the parents' ability to basic child care, emotional 

accessibility to the child and important protection factors. The chosen parts have been taken 

into account in the work material “Barns behov i centrum” (BBIC), which is applied to the 

majority of Sweden's social services. In total, 14 articles have been included in the study and 

the systematic literature search is presented in a thematic compilation. Analysis has been 

conducted based on Bronfenbrenner's theory of developmental ecology, Bowlby's theory of 

attachment and also on risk and protection. The result shows that there are risks in all the field 

that have been studied. It appears that risk and protection factors interact with each other and 

affect the effects on the child's development. Research also shows that there are important 

protection factors for children with parents with intellectual disabilities, in the form of 

support, apart from the family. In summary, it can be seen that all individuals have individual 

characteristics which can make the risks that been identified difficult to generalize. Lastly, the 

study will also raise proposals for further research. 

Keywords: parents, intellectual impairment, basic care, emotional accessibility, risk, 

protection 
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INLEDNING 
Alla människor i Sverige har idag rätt att själva bestämma om de vill bli föräldrar vilket 

tidigare inte har varit fallet då samhället har begränsat detta val för vissa personer. 

Diskrimineringslag (SFS: 2008:567) 1 kap. 1§ syftar till att motverka diskriminering och 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

eller ålder. Holgersson (2008) beskriver att samhället tidigare har försökt att begränsa vissa 

grupper rättigheten att själv bestämma om de vill skaffa barn genom exempelvis lagstiftning 

om tvångssterilisering. Samhället ansåg att bland annat personer med funktionsnedsättning 

inte skulle ges möjligheten att själv välja om de önskade att bli föräldrar eller inte. Detta på 

grund av att samhällets rädsla för reproduktion av dåliga gener (ibid.). Sedan 1975 när 

tvångssteriliseringslagen upphävdes har bland annat personer med intellektuell 

funktionsnedsättning1 återfått frihet att själv bestämma om de vill bli föräldrar eller inte 

(Riksdagen, 2001). Det har alltid funnits föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning men 

denna grupp har sedan lagändringen år 1975 ökat och kan därmed likt föräldrar utan 

funktionsnedsättning vara i behov av stöd för att klara av uppgiften att vara förälder. 

Oavsett om föräldern har en funktionsnedsättning eller inte har samhället en skyldighet att 

agera om en förälder har brister i sin föräldraförmåga som leder till att barnet far illa eller 

riskerar att göra det. Socialnämnden ska enligt Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) 5 kap. 

1§ första stycket verka: “för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden” 

samt enligt sjunde stycket “med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och 

unga som har visat tecken till en ogynnsam utveckling”. När socialnämnden fått information 

om att det finns risk att ett barn far illa inleds en utredning enligt 11 kap. 1§ SoL där det slås 

fast om föräldern brister i omsorgen om barnet eller om det är “good enough parenting”. 

Good enough parenting eller tillräckligt bra föräldraskap fastställs genom att ställa barnets 

behov i relation till förälderns förmåga. Det finns ett flertal viktiga förutsättningar för att en 

person ska kunna utveckla ett tillräckligt bra föräldraskap, bland annat förälderns självkänsla 

och grundläggande sociala färdigheter (Hindberg, 2003). Socialstyrelsen (2015) redogör för 

att majoriteten av socialtjänsterna i Sverige utgår från ett särskilt arbetssätt i 

utredningsförfarandet, Barns behov i centrum (BBIC) som ska främja barnperspektivet och 

skapa delaktighet för barn och unga. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och 

utgår bland annat från FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) samt 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Materialet är uppbyggt i olika delområden där varje del är 

uppdelat i risk- och skyddsfaktorer. Ett exempel på detta är området “Föräldraförmåga” och 

två av delområdena “Grundläggande omsorg” samt “Känslomässig tillgänglighet”, vilka 

kommer att lyftas i föreliggande studie. Riskfaktorer som tas upp i BBIC i delområdet 

grundläggande omsorg är bland annat om föräldern brister i omsorgen och att barnets behov 

av hälso- och sjukvård samt tandvård försummas. Exempel på skyddsfaktorer inom detta 

område är god omsorg, att barnet får mat och sömn på rimligt regelbundna tider samt att 

barnet har kläder anpassade efter årstid. Det är viktigt att den professionelle känner till att 

risk- och skyddsfaktorer kan påverka på olika sätt för att få en helhetsbild av förälderns 

förmåga och barnets situation. Genom att se över vilka risk- respektive skyddsfaktorer som 

                                                           
1  Enligt American association on intellectual and developmental disability (AAIDD) utmärks intellektuell 

funktionsnedsättning genom att personen har konstaterats med ett IQ på 70 eller lägre samt har en påtaglig 

nedsatt adaptiv samt kognitiv förmåga. Funktionsnedsättningen påverkar flera förmågor och kunskaper som 

används dagligen, både socialt och praktiskt (AAIDD, 2017) 
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återfinns inom familjen kan bedömning göras om barnet far illa eller riskerar att göra det samt 

om familjen är i behov av stöd från socialnämnden (Socialstyrelsen, 2015).   

Enligt Socialstyrelsen (2015) konstateras i BBIC materialet att det är en risk för barnet att ha 

en förälder som har ”utvecklingsstörning, funktionsnedsättning, hälso- eller 

beteendeproblem” (s. 27). Socialstyrelsen (2015) beskriver att barn till föräldrar med 

funktionsnedsättning har en ökad risk att försummas utifrån bristande omsorg samt förälderns 

egna svårigheter. Ytterligare konsekvenser som kan förekomma beskrivs vara att barnets 

psykiska hälsa, skolarbete och relationer till kamrater påverkas negativt om föräldern har en 

intellektuell funktionsnedsättning. BBIC tar upp risker och konsekvenser för barn som har en 

förälder med funktionsnedsättning men förklarar inte vilka faktorer som risken grundar sig på. 

En retorisk fråga är därav om funktionsnedsättningen i sig utgör en risk och vilka 

skyddsfaktorer som i så fall är viktiga för att barnet ska få en gynnsam utveckling? 

Problemområde 
Nästintill samtliga socialtjänster i Sverige (81%) använder sig av arbetssättet BBIC som är 

anpassat och framtaget efter socialtjänstens regelverk och myndighetsutövning 

(Socialstyrelsen, 2014: Socialstyrelsen, 2017). BBIC bygger bland annat på evidensbaserad 

praktik, svensk lagstiftning och aktuell svensk barnavårdsforskning. För att rymma samtliga 

delar som anses viktiga i socialtjänstens bedömning av ett barns situation används en modell 

(se figur 1) i form av en triangel som inkluderar områdena; Föräldrarnas förmåga, Familj och 

miljö samt Barnets utveckling. Dessa tre områden har sedan underliggande delområden som 

preciserar innehållet, lyfter risk- och skyddsfaktorer samt fokuserar på sådant som är av 

särskild betydelse att beröra under en utredning (Socialstyrelsen, 2015). Socialstyrelsen 

(2015) föreskriver att barn till föräldrar med funktionsnedsättning har en ökad risk att bli 

utsatt för bristande omsorg samt att förälderns egna problem kan påverka dennes 

föräldraförmåga negativt. Collings och Llewellyn (2012) beskriver i sin forskningsöversikt att 

det finns studier som har funnit kopplingar mellan föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning som är stressade samt socialt isolerade och risk för att deras barn 

utvecklar en beteendeproblematik. Vidare presenteras att stigma och socialt utanförskap hos 

föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning kan leda till dåliga utbildnings-, psykologiska 

och beteendemässiga resultat samt sämre självkänsla hos barnen (ibid.). Utifrån att 

majoriteten av Sveriges socialtjänster använder BBIC utgår handläggare i sitt arbete med barn 

att det innebär en risk för barnet att ha en förälder med intellektuell funktionsnedsättning. En 

kunskapslucka som har uppmärksammats i föreliggande kontext är bristen på studier om hur 

barn till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar påverkas utifrån förälderns 

eventuella begränsningar och svårigheter kopplade till själva funktionsnedsättningen 

(Collings & Llewellyn 2012; Socialstyrelsen 2007). Exempelvis menar Emerson et al. (2015) 

att sämre utveckling hos barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning är relaterat 

till låg socioekonomisk ställning och fattigare levnadsförhållanden snarare än själva 

funktionsnedsättningen hos föräldern. Låg socioekonomisk ställning och fattiga 

levnadsförhållanden kan ses som två faktorer som berör samtliga föräldrar oavsett om de har 

funktionsnedsättning eller inte och därmed även omsorgen om deras barn. En fråga som kan 

ställas är därav om föräldrarna utgör en risk endast utifrån sin funktionsnedsättning eller om 

det är fler omständigheter såsom sociala faktorer och/eller omgivningsfaktorer som följd av 

funktionsnedsättningen påverkar och medför risk för barnet. I föreliggande studie har vi valt 

att fokusera på om förälderns intellektuella funktionsnedsättning isolerat utgör en risk för 

barnet.
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie blir, utifrån valt problemområde, att undersöka om föräldrar 

med intellektuell funktionsnedsättning utgör risk för barnet på grund av sin 

funktionsnedsättning och i så fall på vilket sätt. Utgångspunkt kommer att vara föräldrarnas 

förmåga i enlighet med en av delarna i BBIC- triangeln. Syftet har brutits ner till tre 

frågeställningar: 

 

 Utgör förälderns intellektuella funktionsnedsättning en risk för den grundläggande 

omsorgen om barnet, i så fall hur? 

 Utgör förälderns intellektuella funktionsnedsättning en risk för den känslomässiga 

tillgängligheten till barnet, i så fall hur? 

 Vilka skyddsfaktorer finns för barn till föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning? 
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Relevans för socialt arbete 

Många socionomer arbetar som socialsekreterare inom olika delar av Sveriges socialtjänster 

och utgår därmed bland annat från de lagrum och arbetssätt som tidigare lyfts. Kunskap om 

hur barn påverkas samt vilka eventuella risker som förekommer av att ha en förälder med 

intellektuell funktionsnedsättning är av vikt för att kunna stödja både barnet och föräldrarna. 

Samtidigt är det betydelsefullt att reflektera över sitt arbete som exempelvis socialsekreterare 

och inte bara arbeta efter vad som föreskrivs i arbetsmaterialet BBIC som uttrycker att det är 

en risk för barnet om en förälder har en funktionsnedsättning. Likt ovan nämnt har alla rätt att 

bli förälder oavsett om personen har en intellektuell funktionsnedsättning eller ej. Utifrån att 

en förälder med intellektuell funktionsnedsättning kan ha begränsningar i förmågor och 

kunskap är det av vikt att samhället ger dessa föräldrar det stöd som krävs för att stötta 

föräldrarnas förmåga. Yrkesverksamma inom socialt arbete kommer ofta i kontakt med 

familjer som är i behov av samhällets hjälp vilket inkluderar både föräldrar med och utan 

funktionsnedsättning. För att kunna stötta dessa familjer på ett gynnsamt vis är det 

betydelsefullt att undersöka och få kunskap om eventuella riskfaktorer för barn till föräldrar 

med intellektuell funktionsnedsättning och även kunskap om viktiga skyddsfaktorer för dessa 

barn.
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Definitioner, central lagstiftning och BBIC 

I föreliggande avsnitt följer en definition av intellektuell funktionsnedsättning, beskrivning av 

föräldraskap för föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning, det sociala arbetets lagrum 

och arbetssättet BBIC där relevanta delar i triangeln definieras. 

  

Föräldraskap för föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning 

Intellektuell funktionsnedsättning är ett begrepp som används i dagens samhälle och som även 

kommer att nyttjas i föreliggande studie. Historiskt har innebörden av intellektuell 

funktionsnedsättning beskrivits med en rad olika begrepp såsom sinnesslö, efterbliven och 

utvecklingsstörd (Hindberg, 2003). Enligt organisationen AAIDD utmärks intellektuell 

funktionsnedsättning genom att personen har konstaterats med en intellektuell funktionsnivå 

på ett IQ <70 samt har en påtaglig nedsatt adaptiv samt kognitiv förmåga. 

Funktionsnedsättning ska även ha uppvisats innan 18 års ålder. Funktionsnedsättningen 

påverkar flera förmågor och kunskaper som används dagligen, både socialt och praktisk och 

kan variera. Funktionsnedsättningen kan kategoriseras som grav, måttlig eller lindrig. För att 

kunna fastställa en intellektuell funktionsnedsättning genomförs ett IQ-test samt en 

undersökning av anpassningsbeteende (AAIDD, 2017; Socialstyrelsen, 2007). I enlighet med 

definitionen ovan har en person med intellektuell funktionsnedsättning en nedsatt adaptiv 

förmåga vilket syftar till att personen har begränsningar i vardagliga färdigheter som behövs 

för att klara sig och kunna vara delaktig i samhället exempelvis åka buss eller sköta sin hygien 

(Habilitering, 2016). Hindberg (2003) framhåller att omfattningen av en intellektuell 

funktionsnedsättning och dess konsekvenser skiljer sig åt från person till person. Dock kan det 

konstateras att det finns vissa svårigheter och begränsningar som funktionsnedsättningen 

medför. Exempelvis påverkar den intellektuella funktionsnedsättningen sociala, 

känslomässiga och kognitiva förmågor. De känslomässiga begränsningarna som 

funktionsnedsättningen kan medföra är svårigheter att läsa av sin omgivning och sätta sig in i 

andras perspektiv. Omfattningen av personens begränsningar beror på graden av intellektuell 

funktionsnedsättning. Utifrån detta kan det diskuteras huruvida personer med grav samt 

måttlig intellektuell funktionsnedsättning har förmåga att vara förälder utifrån de svårigheter 

som funktionsnedsättningen medför. Det kan därav antas att det främst är föräldrar med 

lindrig intellektuell funktionsnedsättning som är föräldrar och ansvarar för sitt barn.  

Oro inför att bli förälder är något som rör de flesta blivande föräldrar men hos föräldrar med 

funktionsnedsättningar finns ytterligare aspekter som bidrar till oron, både praktiskt och 

mentalt. Vissa föräldrar med funktionsnedsättning upplever ängslan för att inte kunna leva 

upp till den förväntade rollen som förälder eller drabbas av fysiska påfrestningar av att ta hand 

om ett barn. Föräldrar med funktionsnedsättning kan bli ifrågasatta i sin roll som förälder då 

de förväntningar och föreställningar som finns kring funktionsnedsättningen står i motsättning 

till bilden av föräldraskapets förväntningar. I vissa sammanhang urskiljs endast personen 

utifrån sin funktionsnedsättning och utesluts från exempelvis föräldrarollen (Gustavsson 

Holmström, 2002).  

Som förälder är det viktigt att kunna främja sitt barns behov före sina egna, vilket kan vara 

problematiskt för personer med intellektuell funktionsnedsättning genom att de exempelvis 

kan ha svårt att förstå att barnet behöver mat fast föräldern själv inte är hungrig. Föräldrar 

med intellektuell funktionsnedsättning kan även ha begränsningar kring att hjälpa sitt barn 

med bland annat skolarbete och att strukturera intryck (Hindberg, 2003). Barn som har 

föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning kan tydligt märka skillnader och brister i 

hemförhållanden när de börjar skolan. Exempelvis att dessa barn har bristande hygienrutiner 
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jämfört med andra elever (Faureholm, 2010). Hindberg (2003) menar dock att de mest 

utmärkande begränsningarna hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning är att deras 

förmåga att stimulera och stödja barnets kognitiva utveckling inte räcker till. Bland annat kan 

föräldern ha svårt att gå vidare och hjälpa barnet att utvecklas. Till exempel om barnet har lärt 

sig att lägga ett pussel tar inte föräldern fram ett nytt och hjälper barnet att utvecklas och 

lyckas med ett svårare. Detta kan bero på att föräldern själv inte har förmågan eller svårt att 

lära sig. Faureholm (2010) beskriver att barn till föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning har en ökad risk för att möta svårigheter under sin uppväxt. Det beror 

dels på förälderns eventuella oförmåga till insikt och kompetens gällande barnuppfostran men 

även på att samhället bemöter samtliga familjemedlemmar inklusive barnet med respektlöshet 

och förakt. Gustavsson Holmström (2002) förklarar att föräldrar med funktionsnedsättning 

kan vara i behov av praktiskt stöd i sin roll som förälder men det behöver inte medföra 

anledning till att tvivla på deras kompetens som förälder. 

Lagstiftning och BBIC 

Arbetet på Sveriges socialtjänster grundar sig på Socialtjänstlagen som bland annat 

föreskriver att: “Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta 

ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver…” (5 kap. 1§ SoL, SFS 

2001:453). Arbetssättet BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och utgår bland annat 

från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och socialtjänstlagen (SFS 

2001:453). Målsättningen med detta är att förse kommunerna med en sammanhållen struktur 

för hur handläggning, genomförande och uppföljning kan hanteras. Ett syfte med BBIC är att 

bidra till högre kvalitet och ökad rättssäkerhet (Socialstyrelsen, 2015). Med barn avses enligt 

1 kap. 1§ SoL varje människa under 18 år. Föreliggande studie kommer att utgå från denna 

definition och därav med barn syfta till personer mellan 0 och 18 år.  

BBIC är uppbyggt i olika delområden där varje del är uppdelat i risk- och skyddsfaktorer. Ett 

exempel på detta är området “Föräldraförmåga” och delområdet “Grundläggande omsorg”. 

Riskfaktorer som tas upp i BBIC i detta delområde är bland annat att föräldern brister i 

omsorgen, att barnets behov av hälso- och sjukvård samt tandvård försummas. Exempel som 

ges för skyddsfaktorer inom området “grundläggande omsorg” är god omsorg, barnet får mat 

och sömn på rimliga och regelbundna tider samt att barnet har kläder anpassade efter årstiden. 

Genom att plocka ut dessa risk- och skyddsfaktorer kan den professionelle få en helhetsbild 

av situationen och därmed enklare kunna avgöra ifall föräldrarna och/eller barnet behöver 

stöd eller ej. 

(Socialstyrelsen, 2015, Figur 1)
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Denna studie kommer att koncentrera sig på två delområden i triangeln: grundläggande 

omsorg samt känslomässig tillgänglighet. Grundläggande omsorg beskrivs som en viktig del 

som både på kort- och långsiktigt har stor betydelse för barnets utveckling. Den 

grundläggande omsorgen behöver även anpassas utefter barnets föränderliga behov under hela 

uppväxten och BBIC har lagt fram grundläggande omsorg, vardagsrutiner och ansvar som 

tre fokuspunkter. Grundläggande omsorg innefattar delar såsom mat, sömn, hälso- och 

sjukvård, hygien och fysisk aktivitet. Dessa grundläggande behov ansvarar föräldrarna att 

tillgodose och anpassa utefter barnens ålder och behov. Vardagsrutiner grundar sig i 

föräldrarnas förmåga i att upprätthålla regelbundenhet i vardagen på en nivå som främjar 

barnets utveckling. Området innefattar förmåga att skapa förutsägbarhet i tillvaron, vara 

flexibel och kunna hantera undantag samt att passa tider. Ansvar är den sista fokuspunkten 

och handlar om förälderns förmåga att anpassa barnens ansvar efter ålder och mognad. Att ta 

ansvar för sitt eget barn både fysiskt och psykiskt samt att kunna sätta barnens behov framför 

sina egna. Det andra delområdet som denna studie kommer att beröra är känslomässig 

tillgänglighet vilket beskrivs i BBIC som ett viktigt område då det kan påverka barnets 

psykosociala utveckling. Detta delområde har de tre fokuspunkterna, Stabilitet i kontakt, 

Känslomässig reglering och skydd, samt Känslomässigt stöd. Med stabilitet i kontakt avses 

om föräldern är pålitlig och förutsägbar i relationen till barnet Det är viktigt för barnet att 

föräldern har förmåga att bevara en stabil kontakt och relation till sitt barn. Att ha föräldrar 

som är känslomässigt tillgängliga och närvarande är betydelsefullt för barnets förmåga att 

reglera sina känslor. Känslomässig reglering och skydd innefattar förälderns förmåga att 

känslomässigt skydda och ge trygghet till barnet. Känslomässigt stöd i form av att föräldern 

har förmåga att visa värme och vara lyhörd mot sitt barn är av betydelse för att barnet ska 

utvecklas och kunna skapa en trygg anknytning. Föräldern bör kunna lugna och trösta sitt barn 

och vara bekväm med att det är denne som ansvarar och är närvarande för sitt barn 

(Socialtjänstlagen, 2015).
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TEORETISK RAM 

Följande avsnitt redogör för de teorier som valts för att sedan kunna analyser studiens 

resultat. Avsnittet bygger på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori, Bowlbys 

anknytningsteori samt begreppen risk- och skyddsfaktorer. Inledningsvis presenteras 

utvecklingsekologins utgångspunkter, bland annat att individens utveckling bör ses genom 

interaktionen med dennes miljö, den ekologiska modellen, risk och skydd samt hur teorin är 

kopplad till BBIC. Därefter följer en introduktion till Bowlbys anknytningsteori och hur olika 

anknytningsmönster kan skapas och påverka barnet Slutligen presenteras risk och skydd 

utifrån begrepp som prognos och prediktion. Samtliga delar i detta avsnitt har noga valts 

utifrån studiens syfte och frågeställningar samt den teoretiska kunskapsbas som BBIC 

grundar sig på. Det är dessa (teorier, modeller och begrepp) som anses gynnsamma att 

använda för att se hur risk och skydd kan förstås utifrån olika synsätt.   

 

Utvecklingsekologi 
Inom det integrerade systemet för socialtjänstens utredningar, BBIC, återfinns en 

utgångspunkt i en helhetssyn på barnet och dennes familj. Utifrån denna syn uppfattas att 

barnet utvecklas i interaktion och samspel med miljön runt omkring. Det finns många faktorer 

som kan påverka barnets utveckling och behov. Det teoretiska ramverket för BBIC är 

utvecklingsekologi och i materialet tillhörande BBIC ges hänvisning av synen på helhet 

utifrån Bronfenbrenners modell (se figur 2). De flesta kommuner i Sverige arbetar utifrån 

BBIC och genom att socialsekreterarna ser barnens utveckling utifrån ett ekologiskt 

perspektiv bidrar det till att göra barnet mer delaktiga samt ser barnets utveckling i samspel 

med olika miljöfaktorer (Andersson, 2013; Socialstyrelsen, 2015). 

  

Urie Bronfenbrenner utarbetade utvecklingsekologin som är en teori om mänsklig utveckling. 

Bronfenbrenner menade att forskningen måste ta sin utgångspunkt i individens omgivning och 

verklighet för att kunna studera dennes utveckling (Andersson, 1986). Andersson (1986) 

beskriver: “Utvecklingen är ett resultat av interaktionerna mellan individ och omgivning i 

detta system. För att förstå de betingelser under vilka utvecklingsprocessen äger rum och 

vilken betydelse omgivningen har för utvecklingen måste man därför enligt Bronfenbrenner 

studera den mänskliga utvecklingens ekologi…” (s.14). Bronfenbrenners (1979) egen 

forskning till största del studerade barn men teorin är användbar under hela livsloppet då en 

individs utveckling fortgår hela livet. Inom utvecklingsekologin framhålls vikten av att 

studera de biologiska förutsättningarna likväl som de miljömässiga men tyngdpunkten är 

samspelet mellan dessa.  
 

(Andersson, 1986, Figur 2)
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I den utvecklingsekologiska modellen återfinns fyra olika nivåer vilka inte är hierarkiskt 

ordnade utan anses sammanhängande och omsluter varandra. Modellen syftar till individens, i 

detta fall barnets livsvärld och utgår från att barnet interagerar på flera olika plan. I mitten 

återfinns individen i sina närmiljöer såsom familj och skola. På mikronivån sker interaktion 

mellan individen och hens närmiljö det vill säga den direkta kontakten med exempelvis 

vänner eller familj. När interaktion försiggår mellan individens närmiljöer sker det på 

mesonivån. I sin tur interagerar mesonivån med förhållanden som ligger utanför individens 

vardag, på exonivå. Detta kan exempelvis vara skolans resurser som indirekt kan ha en 

påverkan på individen. Samtliga nämnda nivåer samspelar med den övergripande makronivån 

som innefattar samhällets förhållanden, normer och värderingar (Bronfenbrenner, 1979). 

  

Samspelet mellan individ och miljö bör ses som ett system och därmed analyseras utifrån 

detta och inte med utgångspunkt i skillnader mellan enstaka variabler. En individ är delaktig i 

flera olika system samtidigt. Liksom att individen både infinner sig i nya system respektive 

lämnar gamla så är det även personer som kommer och går i individens system. Det sker alltså 

en ständig förändring i individens system. Det finns även en ömsesidighet i relationen mellan 

individ och miljö då det inte enbart är miljön som påverkar individen, utan individen påverkar 

även delar av sin miljö. Ett exempel på detta är när människor blir föräldrar. Föräldrarna 

bidrar till sitt barns utveckling genom sin omsorg likväl som barnet medverkar till att 

föräldrarna utvecklas i sin föräldraroll. Om barnet får ett syskon så kommer det att påverka 

systemet och dess relationer (Bronfenbrenner, 1979; Andersson, 1986). 

  

Andersson (2013) beskriver sociala problem utifrån utvecklingsekologin och hänvisar till 

James Garbarinos studier av barn som på olika sätt far illa eller riskerar att göra det. Problem 

kan förekomma och bildas: “... både i interaktionen inom och mellan närmiljöer och i 

interaktionen med det omgivande samhället, på såväl lokal som nationell nivå” (Andersson, 

2013, s. 208). Mängden riskfaktorer är av betydelse för om barnet utsätts för fara eller inte, då 

det oftast är svårare för en individ att hantera fyra risker jämfört med två. Att barnet riskerar 

att fara illa ökar också om riskerna kombineras med faktorer såsom fattigdom eller brist på 

socialt stöd. Utifrån detta är det av vikt att försöka hindra anhopningar av riskfaktorer för 

barnet. För barn med ogynnsamma hemförhållanden kan skolan eller samhällets stöd fungera 

som skydd och det som “håller barnet uppe”. Utifrån detta kan den utvecklingsekologiska 

teorin kopplas samman med risk- och skyddsfaktorer. Orsaker till problem förklaras utifrån 

barnet i sitt sammanhang vilket avser familj, ålder, kognitiv kompetens osv. Det är 

riskfaktorernas kumulativa effekt som kan tänkas besvara frågan om orsaker (Andersson, 

2013). 

  

I studier används det ofta så kallade ”sociala adressetiketter” men etiketternas faktiska 

påverkan uppmärksammas inte. De sociala adressetiketterna kan ange exempelvis social 

klass, kön och etnicitet. Att en individ klassificeras och kategoriseras utifrån bland annat 

familjestruktur eller uppväxtmiljö blir en tillräcklig förklaring på gruppskillnader vilket leder 

till att processer i den faktiska miljön sällan beskrivs. I de sociala etiketterna återfinns ett 

förklaringsvärde, exempelvis i att någon har en ensamstående mamma. En sådan etikett kan få 

ett överdrivet förklaringsvärde och det finns en risk att socialarbetaren endast fokuserar på 

betydelsen av en särskild etikett (Bronfenbrenner, 1992).  

 

Intresset för utvecklingsekologin inom socialt arbete bör öka, framför allt i arbete med barn 

och unga. En förutsättning för att finna åtgärder mot missförhållanden är just förståelse för 

sammanhangen vilket denna teori lyfter. Att utvecklingsekologin är lämplig för socialarbetare 

motiveras med att den tenderar att få dem att söka bortom faktorer såsom familjen och det 



 

15 
 

redan kända vilket skapar ett ödmjukt tänkande (Andersson, 2013). Sammanfattningsvis ser 

utvecklingsekologin individens utveckling som en följd av individens samspel med sin miljö 

och individen betraktas i interaktion med sin miljö. Individ och miljö bildar tillsammans 

system som därefter ingår i större system. En individ utvecklas under hela sitt liv och är i 

ständigt samspel med förändringsbara faktorer i sin omgivning (Bronfenbrenner, 1979). 

Andersson (1986) summerar den utvecklingsekologiska grunden, som bland annat handlar 

om: “... hur man skall kunna nå en bättre kunskap och förståelse av individens utveckling.” (s. 

99). Utvecklingsekologin kan hjälp oss att tolka och förstå vilka faktorer samt vilka 

interaktioner i individens miljö som påverkar dennes utveckling. Syftet i föreliggande studie 

är att undersöka om förälderns intellektuella funktionsnedsättning utgör risk för barnets 

grundläggande omsorg och känslomässig tillgänglighet samt vilka skyddsfaktorer som är 

viktiga för dessa barn. Utvecklingsekologin kan antas inrymma och bidra till en förklaring av 

dessa delar genom sitt mål att studera utveckling på olika nivåer. 

  

Anknytningsteori 
Anknytningsteorin syftar till att skapa förståelse för barns utveckling, både socialt och 

psykiskt. Det primära för anknytningen är relationen till anknytningspersonen och behöver 

inte associeras på ett positivt sätt. Ett viktigt begrepp inom anknytningsteorin är ”en trygg 

bas” (”a secure base”) som innebär förälderns förmåga att fungera som en trygg hamn för sitt 

barn. Om barnet har en trygg bas ges barnet möjlighet att utforska världen utan att känna 

ängslan eller orolighet. Om relationen mellan barnet och föräldern präglas av osäkerhet finns 

det brister i barnets tillförlitlighet att föräldern finns till hand för barnet. Detta påverkar i sin 

tur barnets förmåga och nyfikenhet att utforska världen. Enligt denna teori har barnet behov 

av anknytning i form av närhet och beskydd samt ett behov av att utforska världen. Det är 

därav betydelsefullt för barnet att det finns en jämvikt mellan de två beteendesystemen 

(Bowlby, 2010). 

  

Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2006) förtydligar innebörden av 

anknytning genom att lyfta begrepp som anknytningsbeteende och anknytningssystem. Med 

anknytningsbeteende menas de handlingar som bidrar till att barnet kan upprätta och även 

bibehålla fysisk närhet till sin förälder genom exempelvis leenden och gråt. Hur enskilda 

beteenden för att upprätthålla fysisk närhet samt utforska världen samordnas benämns som 

anknytningssystem. Barnens anknytningsbeteenden och anknytningsmönster besvaras av 

förälderns omvårdnadsbeteende samt omvårdnadssystem. Anknytning och omvårdnad kan 

beskrivas som två beteendesystem vilka är genetiskt betingade. Barnet visar sitt behov av 

närhet och beskydd vilket föräldern svarar på genom ett omvårdnadsbeteende. Broberg et al. 

(2006) beskriver att begreppet anknytning syftar till “... en varaktig inre representation av 

relationen till föräldern vilket inbegriper en stark tendens att söka dennes närhet vid stress” (s. 

55). En av människans starkaste känslomässiga relationer är just att vara anknuten till någon. 

Dock är “anknytnings-omvårdnads-relationen” inte jämlik då barnet endast får och föräldern 

ger (ibid.). Bowlby (2010) menar att den fysiska närvaron mellan barnet och föräldern är det 

som odelat påverkar anknytningen. Även exempelvis fysisk misshandel kan stärka 

anknytningen i vissa fall då föräldern ger respons på barnets sökbeteende. Dock kan kvalitén 

på anknytningen skifta beroende på förälderns lyhördhet och hur samspelet med barnet ser ut 

känslomässigt. 

 

Att barnet har en anknytning till sin förälder behöver inte betyda att föräldern fungerar som 

barnets trygga bas och möjliggör en grund för att låta barnet utforska världen. Inom 

anknytningsteorin finns olika mönster av anknytning vilka bygger på barnets och föräldrarnas 

gemensamma historia av interaktioner. Barnets anknytningsmönster visas på ett tydligt sätt i 
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situationer där föräldern förväntas att fungera som den tidigare nämnda trygga basen. 

Exempelvis bör ett barn söka sin förälders skydd i en farlig situation. Det finns olika 

anknytningsmönster som ett barn kan utveckla till sin anknytningsperson, vanligtvis en eller 

båda föräldrarna. Dessa är trygg anknytning, otrygg undvikande anknytning samt otrygg 

ambivalent anknytning (Bowlby, 2010). Med trygg anknytning avses att barnet kan lita på att 

föräldern är tillgänglig och skyddar barnet om signaler av behov av skydd ges. Barn med 

trygg anknytning uppvisar en gynnsam balans mellan att söka närhet och utforska. Detta 

mönster innefattar att föräldern är lyhörd och alerta inför barnets signaler vilket skapar en 

tilltro för sin egen förmåga hos barnet. För att föräldern ska fungera som barnets trygga bas 

krävs att barnet har upplevelser av att föräldern har gett barnet uppmärksamhet och försökt att 

hjälpa hen (Broberg et al. 2006; Lindén 2013). 

  

Broberg et al. (2006) beskriver att barn som har en otrygg anknytning istället har erfarenhet 

av att föräldern inte har funnits där när barnet har haft behov av skydd och närhet. Ett tecken 

på otrygg anknytning hos ett barn är att hen uppvisar aggressivitet. Ett otryggt undvikande 

anknytningsmönster kan grunda sig i att föräldern har avvisat eller hånat barnets signaler 

vilket har lett till att barnet undviker kontakt med föräldern. Barnet undviker att ge signaler 

när anknytningssystemet är aktivt och barnet egentligen är i behov av beskydd och lär sig 

istället att hantera situationen själv vilket barnet ännu inte är moget för att klara av på egen 

hand. Broberg et al. (2006) förklarar: “... om barnet inte väcker föräldrarnas negativa känsla 

gentemot barnet … i ‘onödan’ så ökar chansen att föräldern beskyddar barnet ‘när det 

verkligen behövs’.” (s.188). Barnet lär sig att det är bättre att hålla “småsaker” för sig själv 

istället för att signalera sina behov till föräldern. 

  

Barn med otrygg ambivalent anknytning uttrycker kraftigt sina signaler och har lätt att reagera 

för eventuella faror. Detta med grund i tidigare upplevelser av att en brist i tillförlitligheten till 

sin förälder. Mycket sker på förälderns villkor och samspelet med barnet är oförutsägbart. En 

otrygg ambivalent anknytning hindrar barnets balans mellan trygghetssökande och 

utforskande. Det här mönstret fungerar på ett sätt väl då barnets starka signaler av behov av 

skydd ökar sannolikhet för att föräldern ska ge beskydd samtidigt som det påverkar barnets 

möjlighet till utforskande negativt. Barn med denna anknytning har mindre förtroende för sin 

egna förmåga och klänger sig ofta fast vid föräldern för att garantera sitt beskydd (Broberg et 

al. 2006). 

  

Slutligen finns ett starkt band mellan barnets anknytning och föräldrarnas omvårdnad. 

Förälderns lyhördhet på barnets signaler och om svaret som ges på signalerna är lämpliga och 

förutsägbara har en viktig betydelse. Dock behöver inte föräldrar inte vara perfekta utan det 

räcker att de är “tillräckligt bra” för att barnet ska utvecklas väl. Bara för att föräldern är 

lyhörd betyder det inte att hen alltid gör rätt men den lyhörda föräldern har förmåga att 

reparera det som misslyckas till skillnad från mindre lyhörda föräldrar som riskerar att lägga 

över ansvaret på barnet (Bowlby, 2010). Brister och störningar i anknytningen kan i 

förlängningen resultera i sociala problem om de inte uppmärksammas. Anknytningsteorin rör 

barns både känslomässiga och sociala utveckling. Denna teori kan kopplas till 

utvecklingsekologin utifrån att barnets psykiska utveckling ses i förbindelse med faktorer i 

omgivningen på system- och strukturnivå (Lindén, 2013).
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Risk och skydd 
Risk - och skyddsfaktorer kan inte anses vara en samlad teori utan snarare ses som ett 

perspektiv grundat på ett flertal forskningsresultat samt statistiska samband. Grunden till risk 

och skydd är inte teoretisk utan handlar om statistiska och ofta statiska samvariationer mellan 

närvaron av en viss faktor och samtidig närvaro av andra. Vissa faktorer är även icke-

påverkansbara. Risk och skydd kan utgöras av fenomen i barnets omedelbara och rådande 

situation men kan även handla om hur barnets utveckling påverkas av dessa faktorer. Frågan 

är vad som är orsak och vad som är verkan. Socialstyrelsen (2006) förklarar att begreppet risk 

innebär något såsom en omständighet som bidrar till att något som inte är önskvärt ska 

inträffa. Socialstyrelsen (2006): “En riskfaktor är en social, psykologisk, medicinsk eller 

biologisk faktor som kan leda till problem för hälsa, utveckling, anpassning eller beteende” 

(s.11). En ökad risk för problem beror oftare på antalet riskfaktorer än en särskild enskild 

faktor. Det finns en svårighet i att förutsäga resultat av samspelet mellan olika riskfaktorer då 

det kan bero på de olika faktorernas kombination eller på effekten av en enskild faktor. 

Effekten av riskfaktorerna kan även ges vid en viss specifik omständighet och inte i en annan. 

När en risk är hög är skyddsfaktorer viktiga för att neutralisera eller minska risken. Liknande 

riskfaktorer ökar skyddsfaktorernas effekt vanligen med mängden faktorer, men även här kan 

en enskild skyddsfaktor ha en stark inverkan. Betydelsefullt är även skyddets intensitet och 

stabilitet. Exempel på skyddsfaktorer i familj och närmiljö är bland annat god omvårdnad, en 

god relation mellan förälder och barn och familjesammanhållning (Socialstyrelsen, 2006). 

Lagerberg och Sundelin (2000) redogör för att risk- och skyddsfaktorer interagerar med 

varandra då skyddsfaktorns effekt är bunden och varierar utifrån risknivån. 

  

Två viktiga begrepp att lyfta i detta sammanhang är prediktion och prognos. Prediktion avser 

förutsägelser som sker på gruppnivå medan prognos ämnar förutsägelse på individnivå. Då 

både människor och omvärlden är föränderliga ses prediktion bara som sannolika och inte 

fullständiga då det är svårt att säga med säkerhet hur ett utfall av ett visst kännetecken ter sig. 

Det går dock att göra en prediktion om exempelvis hur problem hos en grupp individer med 

särskilda kännetecken utvecklas. Det kan finnas en högre sannolikhet att ett barn med en viss 

egenskap utvecklar en viss problematik jämfört med ett barn utan den givna egenskapen. 

Det “ekologiska misstaget” innebär att det dras en felaktig slutsats där det antas att gruppens 

förhållande och förutsättningar även avser enskilda personer såsom att ta för givet att en 

person är kriminell utifrån att hen bor i ett område med hög kriminalitet. Prediktion används 

ofta i forskningssammanhang medan prognos kan ses användbar inom bland annat behandling 

och stöd. Det finns betydligt mer svårigheter med att utföra en prognos över hur risk - och 

skyddsfaktorer hos en enskild individ påverkar hen. Likt tidigare nämnt kan vissa risk - och 

skyddsfaktorer ha effekt genom kombination eller så sker effekt först efter visst antal faktorer 

(Lagerberg & Sandelin, 2000). 

  

Lagerberg och Sandelin (2000) beskriver bland annat att föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning ska ses som en riskfaktor för omvårdnad om barnet samt för barnets 

utveckling. Risken för dessa barn blir större om det förekommer psykosociala svårigheter 

eller om föräldrarna brister i den dagliga omsorgen och tillsynen av barnen. En skyddsfaktor 

för barnen är om föräldrarna kan samspela med barnet och hindra en ogynnsam utveckling. 

Dessa risk- och skyddsfaktorer interagerar alltså med varandra och det finns flera delar i om 

barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning riskerar att fara illa eller inte. 

Socialstyrelsen (2006) redogör för att barn som utsätts för “... skadlig behandling kan 

förutsägas i den meningen att en stor del av riskgruppen (dock inte alla) kan fångas in, men 

flera i den identifierade riskgruppen kommer inte att svikta i sin föräldraförmåga” (s. 24). 

Utifrån att begreppen risk och skydd inte har en teoretisk grund utan baseras på empiriska 
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sambundenheter kan det tolkas problematiskt att använda i en kommande analys. Dock är det 

dessa begrepp som arbetssättet BBIC baseras på och motiverar därav vårt val att använda dem 

i föreliggande studie.  
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METOD 
I detta avsnitt redovisas datainsamlingens tillvägagångssätt genom att bland annat beskriva 

litteratursökningen, urvalsprocessen, studiens validitet och reliabilitet samt etiska 

överväganden. 

  

I föreliggande studie har en systematisk litteraturstudie av integrativ karaktär genomförts för 

att besvara ovanstående syfte och frågeställningar. I en litteraturstudie av integrativ karaktär 

inkluderas både kvalitativa och kvantitativa studier och forskningsartiklar. Data kombineras 

från såväl teoretiska som empiriska källor för att få en bred kunskap inom det område som 

studeras (Booth, Papaioannou & Sutton, 2012). Vidare kan en systematisk ansats ses ha två 

aspekter, vilka är metod och presentation. Den systematiska metoden består av fyra steg; 

genomförandet av sökningen, bedömning, syntes och analys. Presentationen i sin tur syftar till 

att redogöra för metodens fyra steg. Analysen av materialet genomförs genom att den 

insamlade data jämförs på ett kreativt och kritiskt sätt för att kunna finna relevanta teman och 

mönster (Booth et al., 2012). För att möjliggöra en bredd på forskningsläget så valdes en 

integrativ forskningsöversikt för att kunna inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier. 

Genom att använda en litteraturstudie med integrativ ansats kan resultat från flera olika 

studier och även populationer sammanställas och förstås utifrån gemensamma teman och 

mönster. Utifrån att det finns begränsad forskning inom området som valts anses det 

betydelsefullt att söka igenom hela forskningsfältet för att skapa en grund och få kunskap 

kring problemområdet. Detta metodval baseras även på att genom studien fånga 

forskningsläget vilket kräver att även en grundläggande sökning görs och samtliga studier 

som anses relevanta innefattas. 

  

Urvalsprocess och avgränsning 
I enlighet med Booth et al. (2012) har litteratursökningen utförts genom att först forma sökord 

utifrån vår studies syfte samt frågeställningar för att bland annat upprätta inklusionskriterier 

för att kunna inkluder och exkludera artiklar i vår studie. Därmed genomfördes sökningen 

med hjälp av redan förutbestämda avgränsningar. Kriterier för att artiklarna skulle inkluderas i 

föreliggande litteraturstudie var att de skulle vara vetenskapligt granskade enligt “peer-

review” och studera föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. Ytterligare 

inklusionskriterie var att studierna skulle vara skrivna på engelska eller svenska för att 

underlätta läsningen. Även en tidsavgränsning har gjorts i föreliggande studie och det var att 

endast använda vetenskapliga artiklar från år 2006 och framåt. Detta för att BBIC 

introducerades år 2006 och har därefter uppdaterats kontinuerligt utefter aktuell forskning och 

skall ge tidsenliga riktlinjer för Sveriges socialtjänster. Studier genomförda tidigare än 2006 

riskerar att inte kunna appliceras då det anses ske mycket inom forskningen av valt 

kunskapsområde. Dock har en studie som publicerades år 2000 inkluderas i vårt material. 

Denna artikel kom givetvis inte med i vår sökning i databaserna men nästintill samtliga av 

valda studier refererade till denna artikel vilket medverkade till att se denna studie som en 

slags företrädare inom ämnet. Relevansen hos en artikel som är 17 år gammal kan diskuteras, 

men utifrån att studier genomförda de senaste åren fortfarande hänvisar till denna bedöms 

innehållet fortfarande vara av stor relevans och kvalitet för området.  

  

Exklusionkriterier innefattar därmed de kriterier som bidrar till att vissa studier förkastas från 

den föreliggande studien (Booth et al., 2013). Exklusionskriterier som har nyttjats i denna 

litteraturöversikt är studier som är skrivna på annat språk än engelska eller svenska samt 
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studier producerade innan år 2006. Utifrån syftet har studier som enbart fokuserar på 

omkringliggande faktorer såsom bostadsområde förkastats, liksom studier vars syfte enbart 

var att undersöka utfallet av en intervention eller träningsprogram för föräldrar med 

intellektuell funktionsnedsättning. 

  

Studiens syfte avgränsar inte vilka föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning som ska 

undersökas vilket kan motivera att det är mer generaliserbara data som efterfrågas och därmed 

även val av metod. Studien syftar inte heller till vilken nivå av intellektuell 

funktionsnedsättning föräldern har utan innefattar både grav, måttlig och lindrig. Vilken nivå 

av intellektuell funktionsnedsättning föräldern har kan dock i sin tur påverka dennes 

föräldraförmåga. 

  

Litteratursökning 
Litteratursökningen har genomförts under tidsperioden 4 september - 30 november 2017. 

Sökningen har genomförts i följande databaser som tillhandahålls av Örebro 

Universitetsbibliotek: Social Services Abstracts, PsycINFO, Wiley online Library samt 

Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA). De sökord som har tillämpats vid 

databassökningen är följande: parenhothood, intellectual imparment, disabilities, parent, 

parenting skills, risk, care ability och emotional availability. Dessa sökord har använts i olika 

kombinationer vilka presenteras nedan: 

  

Parenthood AND (“intellectual impairment” OR disabilities) 

Parent* AND care ability AND (“intellectual impairment” OR disabilities) 

Parent* AND (“intellectual impairment OR disabilities”) AND (emotional availability) 

Parenting skills AND (“intellectual impairment” OR disabilities) 

Parenting skills AND (“intellectual impairment” OR disabilities) AND risk 

  

Datasökningen som genomfördes resulterade i totalt 

66, 365 studier. För att sålla ut de artiklar i 

sökresultaten som var relevanta för vår studie 

användes Booth et al. (2012) systematiska process där 

data bearbetades genom en gallring på titel-, abstract- 

och fulltextnivå. Innebörden av detta är att urvalet görs 

genom att först avgöra om studiens titel är av relevans 

för området. De studier som anses ha relevans 

undersöks ytterligare genom att läsa studiens abstract. 

Nästa steg är att bedöma om studiens abstract är 

relevant för ämnesområdet. I de fall som abstracten är 

intressant undersöks om fulltext-versionen av studien 

finns tillgänglig. Därefter undersöks om studiens 

innehåll har relevans för det problemområde som 

studeras. Om studiens innehåll bedöms relevant 

inkluderas den i litteraturstudien (Booth et al., 2012). I 

föreliggande litteraturstudie valdes först relevanta titlar 

ut från sökningarna för att därefter undersöka 

studiernas abstract. Om den bedöms vara relevant 

lästes abstract och sedan hela studien och i de fall som studien inte bedömdes vara relevant så 

gallrades den bort. Gallringen grundades på artikelns undersökningspersoner, syfte och fokus. 

(Figur 3) 
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För att minska risken att få upp samma artiklar så byttes sökorden ut till andra relevanta 

sökord när en ny databas prövades. Majoriteten av de träffarna sorterades bort redan efter att 

ha läst rubriken och/eller abstract. Detta på grund av att de inte ansågs vara relevanta utifrån 

vår studies frågeställningar utan handlade om exempelvis våld i familjen eller förälderns 

mående och inte om förälderns intellektuella funktionsnedsättning utgör en risk vilket 

efterfrågades. Litteratursökningen resulterade i 32 studier som ansågs relevant att läsa i 

fulltext. Utifrån litteratursökningen inklusion- och exklusionskriterier sorterades sedan 18 

studier bort och resterande 14 inkluderas i litteraturstudien. 

 

Validitet och reliabilitet 
Hjerm (2014) redogör för att begreppet som ska studeras måste operationaliseras på ett bra 

sätt för att uppnå hög validitet i studien. Validitet avser hur väl studien har lyckats mäta det 

som ämnas att mätas. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver validitet som sanningen eller 

styrkan i ett påstående samt om en metod studerar det den avser att undersöka. Exempelvis 

anses det nödvändigt att i föreliggande problemformulering operationalisera begreppet 

grundläggande omsorg vilket i denna studie har gjorts genom att bryta ner det till delbegrepp. 

Det kan ge en bredare förståelse för begreppet som operationaliseras då vi som gör studien 

tvingas göra ett ställningstagande i vad begreppet innefattar för oss och hur det ska förstås i 

detta sammanhang. 

  

Att utgå från utvalda inklusionskriterier bidrar till att studien endast innefattar relevanta 

artiklar och mäter det som avses att mätas. Genom att göra detta ökar studiens validitet. 

Ytterligare en faktor som kan komma att påverka studiens validitet är forskarens egna 

fördomar (Booth et al., 2012). Därav är det betydelsefullt att vi i denna litteraturstudie är 

medvetna och observanta på att inte endast inkludera studier som exempelvis visar goda 

resultat utan även ta med studier som visar motsatser inom forskningsområdet. För att kunna 

uppnå en hög reliabilitet i en litteraturstudie beskriver Booth et al. (2012) att resultatet och 

datainsamlingen skall vara replikerbar. Ifall studien skulle upprepas av andra bör resultatet bli 

så likt och överensstämmande med vårt resultat som möjligt. För att kunna uppnå detta krävs 

att studien är transparent och tydligt redovisar datainsamlingen. Exempelvis vilka sökord som 

har använts samt hur dessa eventuellt kombineras med boolesk logik, alltså om “AND” och 

“OR” har lagts till för att precisera sökningen. Även vilka databaser som nyttjas samt vid 

vilka datum samtliga sökningar har genomförts ska presenteras då ny forskning ständigt 

publiceras. Ytterligare behöver de avgränsningar som gjorts redovisas för att presentera vilka 

artiklar som sållats bort under datainsamlingen. Enligt Vetenskapsrådet (2017) krävs att en 

studie kan uppnå generaliserbarhet, överförbarhet, reproducerbarhet och transparens för att en 

studie ska ha god vetenskaplig kvalitet. 

 

Källkritik 
I föreliggande litteraturstudie har endast vetenskapligt granskade studier inkluderats. 

Litteratursökningen som genomfördes resulterade, likt tidigare nämnt, i totalt 14 studier. 

Samtliga av de inkluderade studierna är peer-reviewed forskningsartiklar i enlighet med 

studiens avgränsningar. Utifrån detta kan samtliga artiklar som denna litteraturstudie omfattar 

anses vara pålitliga källor. Även att avgränsning gällande artiklarnas ålder bidrar till källornas 

kvalitet då de är genomförda år 2006 eller senare. Dock har vi valt att inkludera en studie från 

år 2000 då denna bedömdes ha hög relevans för ämnesområdet, god kvalitet och återfanns 

som referens i ett flertal nyligen genomförda studier. För att kunna värdera tillförlitligheten i 

studierna har även forskarna uppmärksammats. Det är ett antal namn på forskare som 

återkommer i ett flertal av studierna med hög relevans för ämnet vilket kan visa att de är 

framgångsrika inom området. Även det faktum att de inkluderade studierna blir refererade till 
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i andra studier kan öka dess tillförlitlighet. Det som dock framkom när resultatet 

sammanställdes vara att en del av studiernas urvalsgrupper var mycket små. I studien av 

Starke (2013) består urvalet av tio stycken respondenter vilket innebär att resultatets 

generaliserbarhet kan ifrågasättas. Även studien av Wotowics-Ruszkowska och McConnell 

(2016) hade ett relativt litet urval som bestod av 26 stycken respondenter och intervjuerna 

skedde endast vid ett tillfälle vilket även de kan ha påverkan på studiens utfall. Dessa faktum 

och vilka möjliga konsekvenser de kan ge diskuteras i tidigare nämnda artiklar samt kommer 

att tas i beaktande i vår studie.  

 

Analysmetod 
Det data som i föreliggande studie har insamlats genom sökning av tidigare forskningsstudier 

kommer att analyseras med hjälp av en så kallad tematisk analys. Efter genomförd 

litteratursökning översattes och sammanställdes de valda artiklarnas resultat vilket presenteras 

i tabellen (figur 4). Lindgren (2014) beskriver att denna kvalitativa analysprocess syftar till att 

ordna materialet grovt genom kodning och sedan mer djupgående, tematisering. För att 

därefter använda det organiserade materialet som utgångspunkt för analys och slutsats. 

Kodning inom den kvalitativa analysprocessen innebär att finna mönster och uttryck i 

materialet som anses betydelsefulla utifrån studiens undersökningsområde. Dessa mönster 

kallas för kategorier och de namn som de får benämns koder. I föreliggande studie har vi valt 

tre kategorier som presenteras i tabellen nedan (figur 4). Ifrågavarande kategorier har valts 

med grund i de nyckelfynd som uppmärksammades i artiklarnas resultat och kopplades 

samman studiens frågeställningar. Relevanta studier organiserades sedan in under teman för 

att kunna jämföra dessa studiers likheter respektive eventuella olikheter. Samtliga delar i 

analysförfarandet grundas i vår studies syfte och frågeställningar för att kunna besvara detta. 

Resultaten analyserades därefter utifrån utvecklingsekologi, anknytningsteori samt risk och 

skydd. Likt val av analysmetod valdes teorierna noggrant med hänsyn till relevans för ämnet 

och föreliggande frågeställningar. 

  

Etiska överväganden 
En bra studie innefattar god forskningsetik. Vetenskapsrådet (2017) beskriver att god 

forskningssed bland annat innebär att inte skriva osanning, att ej vrida och färga andras 

forskningsresultat, att vara ärlig och redogöra för sina insamlingsmetoder och resultat samt att 

bedriva forskning på sådant sätt att det inte riskerar att skada andra. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) har en litteraturstudie sin huvudsakliga datainsamling grundat i andras 

studier och artiklar. Utifrån detta är det av vikt att noggrant granska deras etiska 

ställningstaganden. Detta för att upprätthålla en god forskningsetik och god kvalitet i vår 

studie. För att kunna presentera det resultat som insamlats på ett etiskt korrekt sätt bör 

forskaren ha vissa övervägande i beaktning. I resultatet bör både den forskning som 

överensstämmer med den egna hypotesen presenteras samt den forskning som motsäger 

hypotesen. Samtlig litteratur som behandlats under studien skall även presenteras samt 

refereras tydligt så det inte uppkommer några oklarheter kring varifrån informationen 

kommer. 

 

I denna studie har vi tagit hänsyn till god forskningsed genom att tydligt presentera den data 

som har insamlats samt noga granskat den utefter hur dem ställt sig gentemot etiska 

överväganden. Då många av våra studier har intervju som datainsamlingsmetod så kan ett sätt 

att granska studiens forskningsetik vara att se hur de diskuterat hur intervjuerna genomförts 

och vilka möjliga konsekvenser det kan ge. Genom att granska på detta sätt kan vi försäkra en 

god forskningsetik då den grundar sig på studier med god forskningsetik. Vi kommer även att 

tydligt presentera den forskning som insamlats sanningsenligt samt tydligt och kontinuerligt 
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referera till den forskning som vi behandlar i studien. Lindgren (2014) beskriver även att 

kodningen består av ett flertal antaganden såsom forskarens egna förförståelse. Detta gör att 

vi även måste vara uppmärksamma och medvetna om hur val av kategorier och koder kan 

påverka studien. I föreliggande utgår valda kategorier från studiens syfte och frågeställningar 

för att tydliggöra och skapa struktur samt undvika att våra egna antaganden och tolkningar 

speglar resultatet. 

 

En viktig etisk aspekt kan vara att ta hänsyn till att värna om de studieobjekt som studien 

syftar till att undersöka. I denna studie innebär detta att värna om gruppen föräldrar med 

intellektuell funktionsnedsättning och att inte i förväg döma dem genom att exempelvis 

förutsätta att de har en sämre föräldraförmåga än föräldrar utan intellektuell 

funktionsnedsättning. Socialstyrelsen (2007) beskriver att föräldrar ofta utsätts för negativa 

fördomar och sämre bemötande på grund av deras intellektuella funktionsnedsättning. Dessa 

fördomar beskrivs komma både från professionella och andra människor. Det kan därmed 

tänkas vara av vikt att i vår studie som undersöker eventuella risker och skydd kring 

föräldraförmågan, vara medvetna och har detta i beaktning. Målet i studien är att sträva efter 

att vara objektiv i datainsamling samt behandlingen av data för att minska risken för att få en 

vinklad och subjektiv grundad studie. 

 

Metoddiskussion 

Den valda målgruppen kan ses som en utsatt grupp i samhället och det finns begränsat med 

forskning kring valt problemområde (Collings & Llewellyn 2012; Socialstyrelsen 2007). 

Utifrån detta beslutades att genomföra en litteraturstudie. Övervägande har gjorts kring 

lämplig metod och kvalitativa intervjuer diskuterades. Det kan tänkas både vara en fördel och 

nackdel att det insamlade materialet grundas på en persons egna upplevelser då det kan ge en 

större förståelse och skapa bredd. Samtidigt kan det antas problematiskt då det kan vara svårt 

att bedöma om intervjupersoner ger de svar som förväntas och vinklar de egna upplevelserna. 

I vår litteraturstudie har studier som genomfört intervjuer används, både retrospektiva med 

barn som vuxit upp med föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning men även intervjuer 

med föräldrar. Vi har då varit medvetna om forskarnas påverkan respektive 

intervjupersonernas egen bearbetning av svaren. Även en noga granskning av studiernas 

metodavsnitt samt etiska ståndpunkt har genomförts. 

Ett etiskt problemområde inom intervjuforskningen är den maktobalans som finns mellan 

forskare och intervjuperson. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver: ”Etiska problem uppstår 

typiskt i intervjuforskning på grund av den asymmetriska maktrelation som råder mellan 

intervjuare och intervjuperson, där…. intervjuaren och forskaren vanligen är den mäktigare” 

(s.. Denna etiska aspekt är betydelsefull att som forskare ha med i beaktning i förberedelser 

för och under undersökningen. Personer med intellektuella funktionsnedsättningar kan redan 

vara i maktunderläge utifrån sin position i samhället och därmed påverkas ytterligare av 

maktrelationen i intervjusituationen. Vi kunde dock ha valt att intervjuat socialsekreterare vid 

barn- och ungdomsenheter inom socialtjänsten som arbetar utifrån BBIC och därmed kan 

tänkas komma i kontakt med föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning och deras barn. 

En svårighet med detta var risken att datainsamlingen blev alltför tunn då det förmodas att 

samtliga socialsekreterare inte har erfarenhet av att arbeta med föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning och därav inte kunnat besvarat våra frågor. 

Vidare motiveras val av litteraturstudie som metod utifrån ytterligare en etisk svårighet i att 

ämnet kan vara känsligt och det kan vara svårt att finna urvalsgruppen, föräldrar med 

intellektuell funktionsnedsättning då det inte finns något specifikt sammanhang att möta dem 

i. Om vi skulle ha valt att intervjuat föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning och/eller 
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vuxna barn till dessa föräldrar är risken att urvalet skulle ha blivit knappt då vi skulle ha svårt 

att komma i kontakt med relevanta intervjupersoner framför allt utifrån den tidsaspekt som 

finns för uppsatsens genomförande. Med hänsyn till tidigare nämnda aspekter samt att syftet 

med föreliggande studie kan anses omfattande bedömdes litteraturstudie som mest lämplig 

metod då flera olika studier genomförda på olika vis kunde inkluderas. Genom detta 

tillvägagångssätt kunde mer data insamlas samt jämföras och de känsliga etiska delarna kunde 

minskas.  
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RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenteras de artiklar som datainsamlingen har resulterat i. De fynd som 

framkommit har sedan kategoriserats utefter de frågeställningar som tidigare nämnts och 

därefter delats upp i de delområden som presenterats i bakgrunden. Dessa delområden 

analyseras sedan efter de valda teorierna, Bronfenbrenners utvecklingsekologi, Bowlbys 

anknytningsteori samt risk och skydd. 

Flertalet av de artiklar som innefattas i denna studie baseras på komparativa studier där en 

grupp med föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning undersökts och sedan jämförts 

med en kontrollgrupp som består av föräldrar utan intellektuell funktionsnedsättning. Flera 

studier använde sig även av olika former av sekundärdata som insamlats från bland annat 

myndigheter och hälso- och sjukvårdsenheter. De studier som behandlade sekundärdata 

kombinerade ofta detta med enkätundersökningar som sändes direkt till urvalsgruppen. Av 

resultatet så framkom att 93% av alla artiklar berörde risk för den grundläggande omsorgen 

om barnet och delområdet Grundläggande omsorg. I övrigt så varierade artiklarnas fokus 

kring vilka risker som framkom. I majoriteten (86%) av artiklarna framkom olika former av 

skyddsfaktorer som bland annat mottaget stöd av myndigheter och familjens nätverk. I övriga 

artiklar (14%) så framkom inga skyddsfaktorer överhuvudtaget. Nedan presenteras de artiklar 

som funnits, vilka har tematiserats i delområden utifrån vår studies frågeställningar. 

Ytterligare information om studierna återfinns i bilaga 1. 

  

Studie Risk för den 

grundläggande 

omsorgen om 

barnet 

Risk för den 

känslomässiga 

tillgängligheten till 

barnet 

Skyddsfaktorer 

finns kring barnet 

Children of Mothers with 

Intellectual Disability: Stigma, 

Mother–Child Relationship and 

Self-esteem (Perkins, Holburn, 

Deaux, Flory, Vietze, 2012) 

-Grundläggande omsorg -känslomässig reglering 

och skydd 
-känslomässigt stöd 

- Stöd i nätverk 
- Att barnet förstår 

förälderns intellektuella 

funktionsnedsättning 

Predicting the unpredictable? 

Identifying high-risk versus low-

risk parents with intellectual 

disabilities (McGawa, Scully & 

Pritchard, 2010) 

- Grundläggande omsorg 
-Vardagsrutiner 
-Ansvar 

-Känslomässig reglering 

och skydd 
-Känslomässigt stöd 

-Föräldrar som söker stöd 

utifrån (myndigheter, 

boendestöd etc.) 

Behavioural and cognitive 

outcomes in young children of 

mothers with intellectual 

impairments (Powell & Parish, 

2016) 

-Grundläggande omsorg -Känslomässig reglering 

och skydd 
-Känslomässigt stöd 

-Att ha en förälder utan 

intellektuell 

funktionsnedsättning 
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The developmental health of 

children of parents with intellectual 

disabilities: Cross sectional study 

(Emerson & Brigham, 2014) 

-Grundläggande 

omsorg 
-Känslomässigt stöd 

 

Descriptions of children's needs 

and parenthood among mothers 

with intellectual disability (Starke, 

2010) 

-Grundläggande 

omsorg 
-Vardagsrutiner 
-Ansvar 

-Känslomässig reglering 

och skydd 
-Känslomässigt stöd 

-Att ha en “signifikant 

andre” som kan stötta och 

vägleda 
- stöd av andra exempelvis 

myndigheter 

The experience of adult children of 

mothers with intellectual diability: 

A qualitative retrospective study 

from Poland (Wotowics-

Ruszkowska & McConnell, 2016) 

-Grundläggande 

omsorg 
-Vardagsrutiner 

-Stabilitet i kontakt 
-Känslomässig reglering 

och skydd 
-Känslomässigt stöd 

- Stöd från nätverket 

Parent mental health as a mediator 

of contextual effects on parents 

with intellectual disabilities and 

their children (Wade, Llewellyn & 

Matthews, 2015) 

-Grundläggande 

omsorg 
-Vardagsrutiner 
-Ansvar 

-Stabilitet i kontakt 
-Känslomässig reglering 

och skydd 
-Känslomässigt stöd 

-Stöd utifrån, från 

exempelvis myndigheter 

eller nära 

Growing up with parents who have 

learning difficulties (Booth & Booth, 

2000) 

-Grundläggande 

omsorg 
-Ansvar 

-Känslomässig reglering 

och skydd 
-Känslomässigt stöd 

-Stöd från nätverk 

Maternal Sensitivity in Mothers 

with Mild Intellectual Disabilities is 

Related to Experiences of 

Maltreatment and Predictive of 

Child Attachment: A Matched-

Comparison Study (Lindberg, 

Fransson, Forslund, Springer & 

Granqvist, 2016) 

-Grundläggande 

omsorg 
-Ansvar 

-Stabilitet i kontakt 
-Känslomässig reglering 

och skydd 
-Känslomässigt stöd 

-Att få stöd från myndighet 

etc. 

Social and Healthcare 

Professionals’ Experiences of 

Giving Support to Families Where 

the Mother Has an Intellectual 

Disability: Focus on Children 

(Weiber, Tengland, Berglund & 

Eklund, 2014) 

-Grundläggande 

omsorg 
-Vardagsrutiner 
-Ansvar 

-Stabilitet i kontakt 
-Känslomässig reglering 

och skydd 
-Känslomässigt stöd 

-Att få stöd från myndighet 

etc. 
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Expecting change: Mindset of staff 

supporting parents with mild 

intellectual disabilities (Meppelder, 

Hodes, Kef & Schuengel, 2014) 

-Ansvar -Känslomässig reglering 

och skydd 
-Känslomässigt stöd 

-Att få stöd från myndighet 

etc. 
- Att förstå sitt egna 

intellektuella 

funktionsnedsättning 

Evaluation of a 
Game-Based Parent Education 

Intervention to Increase Positive 

Parent–Child Interactions in 

Parents With Learning Difficulties 
(Tahir, Sword & Feldman, 2015) 

-Grundläggande 

omsorg 
-Vardagsrutiner 

-Stabilitet i kontakt 
-Känslomässig reglering 

och skydd 
-Känslomässigt stöd 

 

The Social-Emotional Well-Being of 

Children of Mothers with 

Intellectual Impairment: A 

Population-Based Analysis 

(Hindmarsh, Gwynnyth, Llewellyn & 

Emerson, 2016) 

-Grundläggande 

omsorg 
-Vardagsrutiner 

-Känslomässigt stöd -Att barnen inte placeras 

utan får vara kvar hos sina 

föräldrar 
-Att få stöd från myndighet 

etc. 

Everyday Life of Young Adults 

With Intellectual Disabilities: 

Inclusionary and Exclusionary 

Processes Among Young Adults of 

Parents With Intellectual Disability 

(Starke, 2013) 

-Grundläggande 

omsorg 
-Ansvar 

-Stabilitet i kontakt 
-Känslomässig reglering 

och skydd 

 

  

Grundläggande omsorg 

Grundläggande omsorg 

En risk inom delområdet grundläggande omsorg som framkom i studierna var bristande 

kontakt med hälso- och sjukvård samt svårigheter att sköta barnens hygien (Weiber et al. 

2014; Perkins et al., 2012; Hindmarsh et al., 2016). I en av studierna framkom ett signifikant 

samband mellan att vara förälder med intellektuell funktionsnedsättning samt upplevelsen av 

att det är svårt med barnens hygien gällande exempelvis när barnet behöver duscha, vad som 

ska ingå i att duscha samt att påminna att barnet ska duscha. Det framkom att 70 % av 

föräldrarna med intellektuell funktionsnedsättning svarade att de upplevde dessa svårigheter 

jämfört med 35% av kontrollgruppen som bestod av föräldrar utan intellektuell 

funktionsnedsättning (Hindmarsh et al., 2016). I studien framkom även: 

 
… My mother was responsible for dressing me; She did her best and I think she did it well. But 

every time, before I went out anywhere, my grandmother would carefully check what I was 

wearing, what underwear I was wearing, and whether the colors matched. As if she didn´t trust 

my mother´s choices. I always tried to keep this fact secret from my mother. I didn´t want her to 

feel sorry. (Hindmarsh et al., 2016, s. 489).  

 

Booth och Booth (2000) beskriver att förmågan att förstå barnens föränderliga behov och 

förstå när man som förälder inte räcker till beskrivs som en svaghet hos denna grupp. 

Föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning vars barn blivit omhändertagna av 

myndigheter på grund av att de brister i omsorgen om barnen beskriver ofta att de inte förstår 

vad de gjort för fel. Dessa föräldrar upplever själv att har givit den omsorg som barnet 

behöver. De områden där de olika åsikterna uppstått är exempelvis gällande mat, sömn och 

hygien där bristerna i föräldraförmågan ansetts vara av sådan grad att myndigheter beslutat att 

http://psycnet.apa.org/search/results?term=Tahir,%20Munazza&latSearchType=a
http://psycnet.apa.org/search/results?term=Sword,%20Colleen&latSearchType=a
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omhänderta barnen. Föräldrarna med intellektuell funktionsnedsättning har upplevt att de har 

gett sitt barn mat men antingen endast givit barnet mat när föräldern själv varit hungrig eller 

gett för lite mat då myndigheterna har ansett att de har haft svårigheter med att avgöra hur 

mycket mat ett barn behöver (ibid.). Svårigheter i kontakt med hälso- och sjukvård samt andra 

myndigheter var en riskfaktor som framkom hos gruppen. Detta innebar i flera fall att 

kontakten uteblev helt och att barnet i och med detta inte fick den hälso-och sjukvård som 

denne var i behov av, jämfört med gruppen barn till föräldrar utan intellektuell 

funktionsnedsättning (Perkins et al., 2012; Weiber et al., 2014).  

  

Utvecklingsekologin betraktar verkligheten som uppdelad i olika system som i sin tur 

befinner sig på olika nivåer. Dessa system verkar i konstant interaktion med varandra och har 

direkt påverkan på individen. Systemen kan agera övergripande såsom mesosystem som 

innefattar samhället men även inom mer intima mikrosystem såsom familjen. 

(Bronfenbrenner, 1979). För barn med ogynnsamma hemförhållanden kan skolan eller 

samhällets stöd fungera som skydd och det som “håller barnet uppe”. Utifrån detta kan den 

utvecklingsekologiska teorin kopplas samman med risk- och skyddsfaktorer. En risk som 

framkom i resultatet kring grundläggande omsorg var förälderns svårigheter vid exempelvis 

måltider. Barnet riskerade att antingen få för lite mat eller att rutinerna kring måltiden var 

anpassade efter en vuxen persons matvanor. Denna risk uppstår inom familjesystemet men har 

även påverkan på andra system då exempelvis barnet går till skolan och inte har någon ork på 

grund av att energiintaget är för snålt. Dock får barnet mat i skolan vilket kan ses som en 

skyddsfaktor och förhoppningsvis upptäcker lärare och andra vuxna omkring att barnet inte 

får den näring som behövs. Genom att skolan och andra närliggande system kan hjälpa till och 

uppmärksamma liknande brister, finns det möjlighet för dessa att påverka samt stötta familjen 

på ett gynnsamt vis för barnen. Exempelvis kan den bristande kontakten med hälso- och 

sjukvård uppmärksammas av lärare och skolsköterska och barnet kan därmed få stöd.  

 

I och med att barnet konstant interagerar med andra system så kan det tänkas att eventuella 

risker i hemmet har möjlighet att uppmärksammas och behandlas av andra vuxna. Utifrån 

citatet ovan kan det förstås genom risk och skydd att modern med intellektuell 

funktionsnedsättning kan förstås som en riskfaktor för respondenten utifrån hennes 

svårigheter att tillgodose barnet behov av kläder efter väder. Morföräldern som kontinuerligt 

kontrollerade moderns omvårdnad om barnet kan därmed ses som en skyddsfaktor, vilket i 

detta fall kunde neutralisera risken. Dock framkom det att respondenten själv inte upplevde att 

modern brast i klädvalen, vilket kan förklaras med att barnet främst interagerar med det intima 

mikrosystemet och därmed får störst inflytande från sin primära omsorgsgivare, modern. Då 

barnet kontinuerligt byter system så kan det tänkas att denne berörs av flera olika influenser så 

som tidigare nämnt via skola, vänner med flera. Dock understryks den intima interaktionen 

inom familjesystemet som ligger till grund för barnets utveckling. Brister inom den 

grundläggande omsorgen kan därmed ses som en risk. Grundläggande omsorg är en viktig del 

både på kort- och långsikt har stor betydelse för barnets utveckling.  

 

Vardagsrutiner 

De risker kring området vardagsrutiner som framkom var bland annat svårigheter i att 

upprätthålla kontinuitet i vardagen. Detta innefattade bland annat måltider, sovtider och andra 

fasta rutiner som barnen kan förhålla sig till varje dag (Hindmarsh et al., 2016; Starke, 2010; 

Weiber et al., 2014). I en studie bestående av intervjuer av Hindmarsh et al. (2016) framkom 

det att majoriteten av föräldrarna med intellektuell funktionsnedsättning upplevde att det 

svåraste i sin föräldraroll var att upprätthålla vardagsrutiner. Flera föräldrar levde själva i brist 

på rutiner och kontinuitet vilket medförde att barnen ofta fick exempelvis sovtider som mer 
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var anpassade efter förälderns sovvanor än utefter barnets ålder och behov. Detta bekräftades 

även av Starke (2010) i vars studie det framkom att föräldrarna själva uttalat svårigheter kring 

att skapa och upprätthålla gynnande och anpassade rutiner utefter barnens ålder och mognad. 

En ytterligare faktor var att föräldrarna upplevde det svårt att styra barnen om de exempelvis 

inte ville sova. Hos de föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning som medverkade i 

studien av Weiber et al. (2014) var det vanligaste behovet av stöd att skapa och upprätthålla 

rutiner. Vikten av att ha rutiner kring exempelvis måltider och sömn samt vad det har för 

påverkan på barnen var återkommande behov som lyftes. I studien av Hindmarsh et al. (2016) 

som består av insamlade sekundärdata från olika myndigheter och hälso- och 

sjukvårdsenheter framkom det att majoriteten av föräldrarna var inkonsekventa i uppfostran 

av sina barn. Den inkonsekventa uppfostran exemplifieras med att bland annat att sovtiderna 

var oregelbundna samt bemötandet gentemot barnets beteende kunde variera utan logisk 

grund. 

  

Utvecklingsekologin ser individens utveckling som ett direkt resultat av individens samspel 

med sin miljö. Individen ingår i flera olika system vilka samspelar med varandra i en konstant 

interaktion där individen påverkar systemet och systemet påverkar individen. En händelse kan 

därmed ses som ett resultat av ett komplext samröre av flertalet system i olika nivåer, 

exempelvis närmiljöns samspel med en mer övergripande nivå såsom samhällssystem 

(Andersson, 2013). Genom att applicera utvecklingsekologi på fynden inom delområdet 

vardagsrutiner kan riskerna förstås ur ett mer komplext synsätt. Familjen kan ses som ett 

system inom närmiljön som har direkt interaktion med barnet och därmed stark påverkan på 

dess utveckling. Genom att barnet i sin närmiljö kan sakna föräldrar som sätter fasta rutiner 

samt skapar kontinuitet i vardagen kan det tolkas som en riskfaktor för barnet. Då det 

framkommer att föräldrarna ofta själva lever i brist på rutiner vilket kan vara en konsekvens 

av att de har svårt att organisera och planera sin vardag kan det bidra till att föräldrarna 

påverkar systemet genom sin avsaknad av rutiner. Området vardagsrutiner innefattar 

förälderns förmåga att skapa förutsägbarhet i barnets tillvaro och som förälder kunna vara 

flexibel och hantera undantag. Utifrån att barnet är en del av systemet och interagerar med det 

så får systemet ett konstant inflytande på barnet vilket i sin tur har effekt på barnets 

utveckling. Dock ingår barnet i flera system såsom exempelvis skolan och olika 

“kompissystem” där barnet kan ta del av fasta rutiner och en tydlig kontinuitet. I och med att 

barnet även integrerar med dessa system påverkar det barnet och barnet kan sedan i sin tur 

påverka sitt familjesystem då barnet kanske har insett att familjen är “annorlunda”. Begreppen 

risk och skydd beskriver Lagerberg och Sandelin (2000) som ett sätt att framställa fenomen 

runt om barnet som kan antingen ge positiv eller negativa utfall för barnet utveckling. Risk 

och skydd kan balansera upp varandra samt verka på skilda sätt genom att exempelvis ha 

långsiktig eller direkt påverkan. Att barnet saknar rutiner kan tänkas framställas som en risk, 

dock kan de vägas upp med att barnet får rutiner och kontinuitet i skolan och med vänner 

vilket blir ett skydd som kan minska möjlig negativ påverkan på barnets utveckling. Dock kan 

risker så som brist på sömn och mat vara svåra att balansera upp av skyddet skola då dessa 

kan ta i uttryck som att barnet har svårt att fokusera och är oroligt vilket skolan kan tolka som 

”stökigt” då de inte ser orsaken bakom beteendet. Skolan kan då uppfattas som en risk för 

barnet då de inte ser barnets egentliga behov. 

  

Ansvar 
Gällande föräldrarnas ansvar gentemot barnet beskriver Wotowics-Ruszkowska och 

McConnell (2016) i sin studie att många föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning har 

svårigheter med att anpassa ansvar samt aktiviteter utefter barnets ålder och mognad. I denna 

retrospektiva studie som består av intervjuer framkom det att majoriteten av barnen har tagit 
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ett för stort ansvar för mat och kläder i relation till deras ålder, då deras föräldrar ålagt dem 

det ansvaret. Flera av barnen växte upp med att själv ansvara över matinköp och tillagning 

samt att se till att eventuella syskon åt ordentligt. Det framkom även flera exempel på hur 

barn fått ringa viktiga samtal åt sina föräldrar, exempelvis till myndigheter och skola då 

föräldrarna inte själva klarade av detta eller inte vetat vart de skulle ringa. En respondent 

beskrev:  

 
I had to be independent. From my earliest years I knew about things my friends had no idea off. 

… I stod in queus, because I was a child in the times of socialism, I went to the housing 

cooperative, I looked for telephone booths to handle official matters. I could not afford to be 

shy; I had to force myself to do things, and I often had to argue about various things. 

(Wotowics-Ruszkowska & McConnell, 2016, s. 487). 

 

Majoriteten av de vuxna barnen i denna studie uttalade själv att de blivit “föräldrar åt sina 

egna föräldrar” då de upplevde sig ha tagit sig an ansvaret för familjen då föräldrarna inte 

hade förmåga att ta ansvaret själva. Barnen riskerade att få ta mer ansvar än vad dem 

egentligen klarade av att hantera medan samma studie samtidigt beskriver att barnen i vuxen 

ålder ser sig själva som stärkta av det tidigare tunga ansvaret (Wotowics-Ruszkowska & 

McConnell, 2016). Studien av McGawa et al. (2010) har ett liknande resultat som tidigare 

nämnda studie men tillägger även att de föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning som 

hade tillfälliga särskilda behov på grund av sjukdom eller skada i högre grad tenderade att 

lägga över ett alltför stort ansvar på barnen då de själva inte “orkade”. Sjukdomen eller 

skadan riskerade att öka föräldrarnas egocentrism vilket resulterade i att barnen fick ta 

ytterligare ansvar som i sin tur riskerade att bli för övermäktigt att hantera och den primära 

omsorgen om barnet riskerade att bli lidande. I studien av Weiber et al. (2014) framkom även 

risken att barn blir “förälder åt sina egna föräldrar” och de beskriver att det därmed finns ett 

stort behov hos dessa barn att öppet tala om föräldrarnas intellektuella funktionsnedsättning så 

att barnet inte åtar sig ett alltför stort ansvar. I en kvalitativ retroaktiv studie av Starke (2013) 

beskrivs att flera barn fick ta mer ansvar än vad de själva upplevde att de egentligen klarade 

av. Ett exempel som framkom var hur föräldrarna bad barnet om hjälp samt att detta 

resulterade i att även syskon började vända sig gentemot respondenterna då denne blivit 

“förälder åt föräldrarna” trots sin ringa ålder. 

  

Inom anknytningsteorin beskrivs begreppet anknytningsbeteende av Broberg et al. (2006) 

genom att barnet visar sitt behov av närhet och beskydd vilket föräldern svarar på genom ett 

omvårdnadsbeteende. Broberg et al. (2006) beskriver att begreppet anknytning syftar till “... 

en varaktig inre representation av relationen till föräldern vilket inbegriper en stark tendens att 

söka dennes närhet vid stress” (s.55). Omvårdnadsbeteendet och anknytningsbeteendet är 

genetiskt kopplade och innebär exempelvis att barnet sänder ut signaler om tröst och föräldern 

läser av behovet besvarar med omsorg och tröstar barnet. Detta exempel kan visa på en trygg 

anknytning där föräldern kontinuerligt besvarar barnets signaler genom sitt omsorgsbeteende 

till skillnad från en otrygg anknytning som utvecklats av att barnets signaler kanske inte 

besvarats alls. Barnet börjar då utveckla egna strategier för att nå bekräftelse genom att 

exempelvis visa aggressivitet eller efterhängsen m.m.. God anknytning gynnar barnet till att 

skapa inre trygghet och barnet vågar utforska världen utan ängslan då föräldrarnas “trygga 

hamn” finns bakom. Brister och störningar i anknytningen kan i förlängningen resultera i 

sociala problem om de inte uppmärksammas (Broberg et al., 2006). 

  

Resultatet visar att flera barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning har burit ett 

större ansvar än vad de upplevt sig klara av på grund av sin ringa ålder. Genom att förstå detta 

ur ett anknytningsteoretiskt synsätt så kan det antas att detta medför en risk för barnet att 
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utveckla ett otryggt anknytningsmönster. Detta på grund av att föräldern inte bekräftat med 

omsorgsbeteende på de signaler som barnet sänt ut. Att föräldrarna ålägger barnet ett alltför 

stort ansvar i relation till barnets ålder kan riskera att störa “anknytnings-omvårdnads-

relationen” vilket kan resultera i att barnet konstant söker bekräftelse hos föräldern för att 

kunna skapa trygghet hos sig själv. Den grundläggande omsorgen från föräldern kan ses som 

en primär trygghet för ett barn och ifall barnet själv hamnar i att ansvara för exempelvis sin 

middag och sina syskon vid för ung ålder så kan detta tänkas rubba den tryggheten. Den 

självklarheten i att föräldern bistår med stöd kan upplevas fragmentarisk hos barnet. Barnet 

riskerar då att hämmas i sin utveckling genom att denne inte får möjlighet att utforska sin 

omgivning då det inte finns någon självklar trygg bas att falla tillbaka på. Det är av vikt att 

föräldern kan sätta barnets behov framför sina egna för att möjliggöra barnets utveckling. Om 

föräldern har svårigheter med detta kan det bli en risk för barnet.  

  

Det som framställs i resultatet som “förälder till sin egna förälder” skulle kunna vara ett 

möjligt resultat av att barnens konstanta och ostimulerade bekräftelsebehov för att knyta an 

till föräldern. Genom att barnet inte bekräftas med det omsorgsbeteende från föräldern som är 

av vikt för dennes naturliga anknytningsrelation kan barnet komma att utveckla egna 

strategier för att få respons på sina signaler. Dessa strategier kan alltså ta i form av att barnet 

axlar en föräldraroll i familjen då denne kan få bekräftelse i denna roll vilket kan tänkas stärka 

anknytningen. Denna anknytning kan dock ifrågasättas ifall det kan ses som trygg anknytning 

eller om det endast handlar om att få någon form av bekräftelse överhuvudtaget. Det beskrivs 

samtidigt av Wotowics-Ruszkowska och McConnell (2016) att barn till föräldrar med 

intellektuell funktionsnedsättning i vuxen ålder ser sig själva som stärkta av det tidigare tunga 

ansvaret. Detta kan förklaras av att barnet även har knutit an till andra signifikanta människor 

i sin omgivning där den trygga basen kunna utvecklas. 

  

Känslomässiga tillgängligheten till barnet 
Stabilitet i kontakt 

En risk som framkom av Powell och Parish (2016) är att föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning tenderar att ha svårt att vara pålitliga och konsekventa i bemötandet till 

barnet och i relationen med barnet. I studien beskrivs en koppling mellan en sämre förmåga 

hos dessa föräldrar att hantera stress vilket leder till att de riskerar att ofta bli inkonsekventa i 

sitt agerande. Samma studie visar även att de framkommer svårigheter i att vara konsekvent i 

“kärleken” gentemot barnet. Föräldrarna i studien tenderade till att glömma bort att krama och 

ge annan fysisk närkontakt till sitt barn för att kunna bekräfta signaler såsom gråt eller rädsla. 

Vidare finns en studie av Wade et al. (2015) som bekräftar dessa delar men tillägger även att 

en förälders tillfälliga sjukdom eller skada riskerar att stärka förälderns inkonsekventa 

beteende gentemot barnet. Detta då föräldern själv inte mår bra och har vid tillfället ännu 

svårare att ta hänsyn till andras behov utöver sitt egna. 

  

Broberg et al. (2006) beskriver att det finns olika mönster av anknytning som ett barn kan 

utveckla till sin anknytningsperson. För att ett tryggt anknytningsmönster ska utvecklas krävs 

att föräldern är tillgänglig och lyhörd inför barnets signaler samt skyddar barnet när hen är i 

behov av skydd. När föräldrar uppvisar inkonsekvens i kontakt med sitt barn så riskerar barnet 

att utveckla en otrygg anknytning vilket grundar sig i att föräldern inte alltid funnits till hands 

när barnet behövt det. Powell och Parish (2016) redogör för att föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning kan brista i att bekräfta barnet när de behöver tröst eller är rädd. Detta 

kan leda till att barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning utvecklar en otrygg 

anknytning till sin förälder. Vilket i sin tur enligt Broberg et al. (2006) kan resultera i att 

barnet visar aggressivitet samt hindras i sitt utforskande av världen och därmed även i sin 
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utveckling. Förälderns intellektuella funktionsnedsättning kan därav i vissa fall tänkas vara en 

risk för barnets utveckling då barnets behov av stabilitet i känslomässig kontakt inte 

tillgodoses. Lagergren och Sandelin (2000) beskriver att förälderns förmåga att samspela med 

barnet är en skyddsfaktor för att hindra en ogynnsam utveckling. Om en risk är hög är 

skyddsfaktorerna betydelsefulla för att kunna neutralisera eller minska risken. Risk- och 

skyddsfaktorerna interagerar med varandra. Det kan utifrån detta tolkas finnas en större risk 

för barnet att begränsas i sin utveckling om föräldern inte känslomässigt kan interagera med 

barnet. Det är framför allt när föräldern utsätts för stress som hen kan ha svårt att svara på 

barnets behov. I dessa situationer kan risken att ett ambivalent anknytningsmönster uppstår, 

även i en relation som i grunden är trygg. Föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning 

kan vara särskilt känsliga för stress då de på grund av sin funktionsnedsättning redan kan ha 

grundläggande svårigheter vilka blir tydligare när de utsätts för stress såsom egen sjukdom. 

Det är viktigt för barnet att föräldern har förmåga att bevara en stabil kontakt och relation till 

sitt barn för att barnet inte ska hämmas i sin känslomässiga utveckling. Dessa föräldrar kan 

anses mer sårbara än andra föräldrar. Skyddet i dessa fall kan vara av stor betydelse för att 

minska risken eller i alla fall hindra den från att öka. Det kan finnas skyddsfaktorer inom 

andra delar som väger upp och kan minska risken för att barnet ska hindras i sin utveckling, 

även fast barnet eventuellt har utvecklat en otrygg anknytning till sin förälder. Då det 

framkommer att många föräldrar riskerar att vara inkonsekventa gentemot barnet ska det ses 

som en risk för barnet då det inte får tydliga signaler kring vad som är rätt och fel etc. Barnet 

kan tänkas få svårigheter i att skapa nya relationer och lära sig det sociala samspelet, dock kan 

detta antas neutraliseras av den skyddsfaktorn som skolan innebär då barnet kan få en del av 

det känslomässiga stöd som barnet är i behov av från exempelvis lärare och vänner. Det 

behöver alltså inte vara så att barnets hindras i sin utveckling på grund av att föräldern inte har 

förmåga att tillgodose barnets behov av bekräftelse och känslomässig stabilitet då det kan 

finnas andra faktorer som möjliggör barnets utveckling ändå. Dock kan det tänkas att det 

känslomässiga stöd som en lärare eller annan vuxen kan bidra med inte räcker för att ge 

barnet den värme och närhet som behövs. Det är trots allt föräldern som ansvarar för barnet 

och bör kunna trösta och lugna sitt barn samt vara närvarande för sitt barn.  

 

Känslomässig reglering och skydd 

Emerson & Brigham (2014) beskriver att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning kan 

ha svårt att vara lyhörd för barnens känslor samt visa empati för barnet. Dock framkommer 

inget signifikant samband mellan att ha en intellektuell funktionsnedsättning och minskat 

skydd. Skydd i denna mening är i egenskap av att föräldern skyddar barnet mot möjliga faror 

och risker. I en studie av Wotowics-Ruszkowska och McConnell (2016) framkommer det 

dock att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt att avgöra vad ett barn 

känslomässigt kan hantera. Detta innebär att föräldrarna riskerar att brista i att skydda barnet 

känslomässigt. I flertalet av studiens intervjuer framkommer historier om barn som fått trösta 

sina föräldrar när de varit ledsna. I och med detta hade de därmed fått hantera sådan 

information och känslor genom deras föräldrar som de själva inte upplevde sig mogna för 

eller hade utrymme för att hantera då de var för unga (Wotowics-Ruszkowska & McConnell, 

2016). Svårigheter i att hantera stress är en återkommande problematik hos föräldrar med 

intellektuell funktionsnedsättning. Det framkommer att flera föräldrar upplever sin relation till 

barnen som stressfulla (Tahir et al., 2015). 

  

Broberg et al. (2006) beskriver att barn med otrygg ambivalent anknytning ofta ger starka 

uttryck för sina signaler och har lätt att reagera för eventuella faror. I dessa fall har barnet 

upplevelser av brister i tillförlitligheten till sin förälder då barnet inte alltid får det beskydd 

som behövs. Detta anknytningsmönster hindrar barnets balans mellan trygghetssökande och 
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utforskande och påverkar utforskande negativt då barnet inte har förtroende för sin egen 

förmåga. Mycket i kontakten och relationen sker på förälderns villkor och samspelet mellan 

barnet och föräldern är oförutsägbart. Andersson (2013) förklarar att den utvecklingsekologin 

kan kopplas samman med risk- och skyddsfaktorer. Mängden riskfaktorer är av betydelse för 

om barnet utsätts för fara eller inte. Detta då det oftast är svårare för en individ att exempelvis 

hantera fyra risker jämfört med två. Det är därav viktigt att försöka hindra anhopningar av 

riskfaktorer för barnet. För barn med ogynnsamma hemförhållanden kan skolan eller 

anhörigas stöd fungera som skydd och det som “håller barnet uppe”. Det är riskfaktorernas 

kumulativa effekt som kan tänkas besvara frågan om orsaker till problem.   

  

En förälder med intellektuell funktionsnedsättning kan brista i sin lyhördhet inför barnet 

behov och kan ha svårt att uppvisa känslor och empati för barnet. När en förälder inte är 

uppmärksam på barnets signaler påverkar det tillförlitligheten och tryggheten hos föräldern 

(Emerson & Brigham, 2014). Det kan tänkas att barn som växer upp med bristande tillit till 

sin förälder på grund av dennes funktionsnedsättning utvecklar ett ambivalent 

anknytningsmönster. Barnet är då tvungen att reagera starkt i situationer som inte egentligen 

upplevs särskilt farliga för att garantera att föräldern ser barnet och skyddar det. Om det finns 

en brist i den känslomässiga tillgängligheten riskerar barnet att inte utveckla egen förmåga att 

utforska världen utifrån att barnet inte känner sig trygg utan konstant behöver söka förälderns 

uppmärksamhet. Wotowics-Ruszkowska och McConnell (2016) menar att flera av deras 

respondenter hade upplevt att de varit tvungna att trösta sina föräldrar fast de egentligen inte 

varit mogna för att hantera dessa känslor. Det kan antas att föräldrarna i de berättelserna inte 

hade förmåga att vara öppna och lyhörda inför barnets signaler och behov vilket resulterade i 

att barnet inte fick den trygghet att våga utforska på egen hand. Barnet var istället tvungen att 

vara nära sin förälder för att få någon form av närhet, även om det var på förälderns villkor 

och inte utifrån barnets behov av känslomässigt skydd. Inom känslomässig tillgänglighet och 

skydd är förälderns förmåga att känslomässigt kunna skydda barnet och skapa en trygghet. 

Om föräldern brister i denna förmåga blir det en risk för barnets känslomässiga utveckling. 

Även Tahir et al. (2015) lyfter svårigheter i relationen mellan föräldern och barnet. En 

återkommande svårighet beskrivs vara att hantera stress. Utifrån detta kan det tolkas att 

föräldrar som upplever sina relationer med barnet som stressfulla blir ytterligare oförutsägbara 

gentemot sina barn. Om föräldern brister i tillförlitligheten och agerar oförutsägbart kan 

barnet alltså utveckla en ambivalent anknytning. Barn med ambivalenta anknytningsmönster 

reagerar likt tidigare nämnt ofta starkt och snabbt på eventuella faror vilket i sin tur kan leda 

till att föräldern blir stressad då hen inte kan besvara barnets signaler och/eller har förmåga att 

skydda barnet. Stressade föräldrar som även kan ha svårigheter i den känslomässiga kontakten 

med barnet riskerar att hämma barnets möjligheter till utforskande då barnet ofta klänger sig 

fast vid sin förälder för att garantera sitt skydd. Dock är det antalet riskfaktorer som utgör ett 

eventuellt problem för barnet. Om barnet har andra faktorer i sin miljö som fungerar 

skyddande såsom skola eller andra viktiga personer så kan detta minska risken för att barnet 

hindras i sin utveckling. Att barnet söker andra anknytningspersoner förutom föräldern kan 

det bidra till att behovet av känslomässigt skydd ändå tillgodoses och barnet får möjlighet att 

agera utforskande. En eller ett fåtal risker behöver inte betyda att barnet hindras i sin 

utveckling då det kan vara hanterbart för barnet.   

  

Känslomässigt stöd 

I studien av McGawa et al., (2010) baserat på sekundärdata från myndigheter och hälso- och 

sjukvårdsenheter framkommer det att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning utgör 

20% högre risk för känslomässig försummelse av sina barn jämfört med föräldrar utan 

intellektuell funktionsnedsättning. Detta innebär att barnet inte får sina känslomässiga behov 
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av exempelvis tröst, beröm och bekräftelse tillfredsställt utan istället exempelvis blivit 

negligerade. Det konstateras även att risken ökar markant om föräldern dessutom lider av 

någon form av psykisk ohälsa vilket framkommer även är vanligt för just föräldrar med 

intellektuell funktionsnedsättning (ibid.). Föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning har 

svårare att bemöta barnets känslomässiga behov (Powell & Parish, 2016). Detta både i form 

av att förstå och läsa av barnets känslomässiga behov men även att förstå hur dem ska 

besvaras och därmed tillfredsställas. Svårigheter i att ge känslomässigt stöd i form av empati 

och förståelse för barnet samt att visa kärlek i form av kramar, pussar och stöttande 

kommentarer framkom i flertalet studier (Wotowics-Ruszkowska & McConnell, 2016; 

Meppelder et al., 2014; Tahir et al., 2015; Perkins et al., 2012). Samma studier visar även en 

markant ökning i bristande känslomässigt stöd ifall föräldern med intellektuell 

funktionsnedsättning dessutom lider av någon form av psykisk ohälsa eller är under stress 

(ibid.). Booth och Booth (2000) bekräftar det tidigare nämnda kring känslomässigt stöd och 

fysisk närhet men i denna studie framkom även att majoriteten av respondenterna berättar att 

de älskade sina föräldrar trots varierad avsaknad av känslomässigt stöd under barndomen. I 

studien av Lindberg et al. (2016) framkommer ett signifikant samband mellan föräldrar med 

intellektuell funktionsnedsättning och en minskad förmåga i att läsa av barnets signaler 

jämfört med gruppen föräldrar utan intellektuell funktionsnedsättning. Samtidigt visar samma 

studie att den heterogena gruppen föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning inte kan 

betecknas som okänsliga då det inte framkom några påtagliga skillnader i förmågan att vara 

mottaglig och känslofull gentemot barnet. 

  

Broberg et al. (2006) beskriver att anknytningsteorin grundar sig i relationen mellan barnet 

och anknytningspersonen vilket skapas genom ett anknytningsbeteende som utvecklas till 

anknytningsmönster. Barnet sänder ut signaler såsom gråt vilket anknytningspersonen, 

förslagsvis föräldern bekräftar genom att trösta barnet. Sker detta kontinuerligt på ett positivt 

sätt så skapas goda anknytningsmönster och barnet får en trygg bas hos föräldern. Får barnet 

ingen bekräftelse eller om bekräftelsen är oförutsägbar så skapas otrygg anknytning då barnet 

inte kan utveckla en trygg bas hos föräldern. Barnet kan då visa aggressivitet för att få 

bekräftelse eller undvika kontakt med föräldern och skapa egna strategier för att trygga sig 

själv. 

 

Det kan tänkas att då föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt att läsa av 

barnets signaler, visa empati och kärlek gentemot barnet så riskeras det att utvecklas ett 

otryggt anknytningsmönster. Då barnets känslomässiga behov inte alltid tillfredsställs i och 

med att föräldrarnas svårigheter i att förstå barnet, riskerar barnet att inte kunna utveckla den 

trygga basen hos föräldern som är av vikt för att skapa en trygg anknytning. Barnet kan då 

uppvisa aggressivitet eller ett undvikande beteende vilket kan tänkas upplevas av föräldern än 

svårare att läsa av och bemöta. Det kan tänkas att om barnet utvecklat egna strategier för att 

skapa en trygg bas så hindrar detta barnets nyfikenhet och utveckling då barnet konstant söker 

efter någon form av varaktig trygghet. Barnet kan även tänkas finna andra personer i sin 

närhet så som i nätverket eller i skolan att knyta an till och därmed kunna utveckla den trygga 

basen. Respondenterna i studien av Wotowics-Ruszkowska och McConnell (2016) berättar att 

de älskade sina föräldrar för dem de var trots varierad avsaknad av känslomässigt stöd. Det 

kan tolkas att barnen genom att utvecklat andra strategier trots allt knyta an till sin förälder. 

 

Skydd 
Skyddsfaktorer hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning var något som flera 

artiklar nämnde och samma typ av skydd framkom, vilket var stöd utifrån (McGawa et. al, 

2010; Starke, 2010 & Wade et. al, 2015). En stark skyddsfaktor enligt Hindmarsh et al. (2016) 
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är om föräldrarna har god kontakt med myndigheter samt känner tillit till dem. Detta minskar 

risken för att föräldrarna ska dra sig undan och inte våga ansöka om eventuellt stöd som de är 

i behov av. Detta skydd omfattar både barnets hälsa och utveckling men även föräldrarna som 

kan uppleva sig som otillräckliga och utsatta. Starke (2010) beskriver att föräldrar med stöd 

från sitt nätverk som exempelvis deras egna föräldrar, vänner och närstående upplever mindre 

stress i vardagen, känner sig säkrare i sin föräldraroll samt känner sig som bättre förälder 

(ibid.). Med hjälp av sitt nätverk kan föräldrarna utveckla strategier som kan stötta dem i sitt 

föräldraskap samt få stöd och hjälp i sin föräldraroll. Att det är en stark skyddsfaktor för barn 

till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning att få stöd och hjälp av sitt nätverk nämns 

i flera artiklar (Wotowics-Ruszkowska & McConnell, 2016; Wade et al., 2015; Meppelder et 

al., 2014; Perkins et al.,2012; Tahir et al., 2015). Booth och Booth (2000) beskriver att utfallet 

av barns uppväxt avseende skydd inte endast grundar sig på föräldrarnas förmåga utan även 

människor omkring har stark påverkan, såsom far- och morföräldrar samt andra signifikanta 

vuxna som kan ge vägledning och skydd både till barnen samt till föräldern eller föräldrarna. 

  

Skyddsfaktorernas effekt ökar ofta med antalet men även en enskild skyddsfaktor kan vara av 

stor betydelse för att neutralisera eller minska en riskfaktor. Skyddets stabilitet och intensitet 

är av vikt för resultatet. Risk- och skyddsfaktorer är i ett ständigt samspel med varandra och 

dess effekter är bundna till varandra. Prediktion som ofta används i forskningssammanhang 

syftar till en förutsägelse på gruppnivå medan en prognos görs på individnivå och används 

ofta inom behandling och stöd. En svårighet med detta är att det finns en risk att begå “det 

ekologiska misstaget” vilket betyder att det dras en felaktig slutsats om att gruppens 

förutsättning och förhållanden även kan appliceras på den enskilda individen. Vissa risk- och 

skyddsfaktorer kan ha effekt i en särskild kombination eller efter ett visst antal faktorer 

(Andersson, 1986; Andersson, 2013). 

 

Sociala adressetiketter är ett begrepp som återfinns inom utvecklingsekologin. De sociala 

adressetiketterna kan ange exempelvis social klass, kön och etnicitet Att en individ 

klassificeras och kategoriseras utifrån bland annat familjestruktur eller uppväxtmiljö används 

ofta som en tillräcklig förklaring på gruppskillnader vilket leder till att processer i den 

faktiska miljön sällan beskrivs. I de sociala etiketterna återfinns ett förklaringsvärde, 

exempelvis i att någon har en ensamstående mamma. En sådan etikett kan få ett överdrivet 

förklaringsvärde och det finns en risk att fokus endast hamnar på betydelsen av en särskild 

etikett (Andersson, 1986; Andersson, 2013). Vidare förklarar Andersson (2013) att en 

individs livsvärld består av interaktioner på olika nivåer. Närmast individen på mikronivån 

återfinns interaktioner mellan individen och dess närmiljö såsom familj och vänner. 

Interaktioner mellan individens närmiljöer sker på nästa nivå, mesonivån. Även samhällets 

normer och värderingar påverkar individen på en mer övergripande nivå, makronivån. Starke 

(2010) redogör för att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning som har ett starkt 

nätverk känner sig tryggare i sin roll som förälder då de genom sitt nätverk kan få hjälp och 

strategier i sitt föräldraskap. Att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning får stöd och 

hjälp av sitt nätverk nämns i flera artiklar som en viktig skyddsfaktor (Wotowics-Ruszkowska 

& McConnell, 2016; Wade et al., 2015; Meppelder et al., 2014; Perkins et al.,2012; Tahir et 

al., 2015).   

 

Det kan tolkas finnas en prediktion om att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning 

utgör en risk för barnets utveckling och hälsa utifrån brister i sin föräldraroll. Denna 

förutsägelse kan grundas på samhällets normer och värderingar på mesonivån. I detta fall kan 

det finnas risk att begå “det ekologiska misstaget” då samhällets syn på gruppen appliceras på 

den enskilda individen. Det kan tänkas grunda sig i de så kallade sociala adressetiketterna. 
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Samhällets normer och värderingar tillskriver föräldern med intellektuell funktionsnedsättning 

ett förklaringsvärde vilket kan få för stor betydelse. Fokus hamnar endast på etiketten 

“intellektuell funktionsnedsättning” och inte individen bakom med sina individuella 

egenskaper. En annan förutsägelse kan vara att om dessa föräldrar får rätt stöd från samhället 

och/eller har ett starkt nätverk kan det fungera som en skyddsfaktor som väger “tyngre” än 

riskfaktorerna. Att socialt nätverk och kontakt med myndigheter om det finns behov av stöd 

och hjälp är som sagt ett viktigt skydd för barn till föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning men eftersom risk- och skyddsfaktorer interagerar med varandra är det 

av betydelse vilka risk- och skyddsfaktorer som framkommer. Utifrån att utvecklingsekologin 

menar att interaktionen sker på olika nivåer kan det i detta fall vara avgörande att det finns 

betydelsefulla personer på mikronivån som kan stötta föräldrarna i föräldraskapet. Närmiljön 

kan även tänkas vara av vikt för att föräldern ska få möjlighet att ta kontakter med exempelvis 

myndigheter som återfinns på högre nivåer. 

  

Booth och Booth (2000) framhåller att skydd i barnets uppväxt inte bara grundar sig på 

föräldrarnas förmåga utan även människor omkring har stark påverkan, såsom far-och 

morföräldrar samt andra signifikanta vuxna som kan ge vägledning och skydd både till barnet 

och föräldern. Utifrån detta kan det antas att om föräldern på något sätt brister i sitt 

föräldraskap och därav utgör en risk för barnet kan någon annan viktig person ge barnet det 

skydd som behövs för att barnet ska få en gynnsam utveckling. På så sätt samverkar risk- och 

skyddsfaktorer och kan ge en positiv i effekt för barnet. Det kan utifrån detta både vara 

problematiskt att göra en så kallad prediktion på gruppnivå eller en prognos på individnivå 

eftersom faktorerna samspelar med varandra och kan ge olika slags effekt i olika 

kombinationer och sammanhang. Individen interagerar på ett flertal olika nivåer, både med 

familj i sin närmaste miljö men blir även påverkade av vad som sker på högre nivåer. 

Sammanfattningsvis kan barnets närmiljö i form av anhöriga och andra viktiga vuxna vara en 

betydelsefull skyddsfaktor för att möjliggöra förutsättningar för barnet att utvecklas.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det förekommer risker för barn till föräldrar med 

intellektuell funktionsnedsättning inom samtliga undersökta områden. Det vill säga inom 

förälderns grundläggande omsorg om barnet samt förälderns känslomässiga tillgänglighet till 

barnet med underliggande delområden. Samtliga artiklar lyfte risker inom båda dessa 

områden men fynd fanns främst inom delområdena grundläggande omsorg och känslomässigt 

stöd. Nästintill samtliga artiklar presenterade skyddsfaktorer för barn till föräldrar med 

intellektuell funktionsnedsättning. Den skyddsfaktor som återkom var stöd utifrån, framför 

allt från samhället och nätverk i form av andra viktiga vuxna.   
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DISKUSSION 
Slutdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie har varit att undersöka om föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning utgör risk för barnet på grund av sin funktionsnedsättning och i så fall på 

vilket sätt. Utgångspunkten har varit förälderns förmåga till grundläggande omsorg och 

känslomässig tillgänglighet samt vilka skyddsfaktorer som finns för barn till dessa föräldrar. 

Utifrån detta har det aktuella forskningsläget inom området sammanställts. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning utgör 

risk för barnets grundläggande omsorg och känslomässiga tillgänglighet på grund av sin 

funktionsnedsättning. Dock finns det viktiga skyddsfaktorer som kan neutralisera eller minska 

riskerna. Därav kan det vara svårt att bedöma vilka faktorer som isolerat utgör en risk för det 

enskilda barnets hälsa och utveckling, då risk och skydd verkar i relation till varandra.  

 

Likt tidigare nämnt uttrycker BBIC att det är en risk för barnet att ha en förälder med 

intellektuell funktionsnedsättning vilket kan tänkas bekräftas av resultatet i föreliggande 

litteraturstudie. Dock reflekterade vi under datainsamlingen över hur begreppet risk kan tolkas 

på olika sätt. Det som förklarades som risker i studierna var mycket varierande och 

uppfattades snarare kunna grunda sig i forskarens subjektiva tolkning än en allmängiltig 

förklaring. Riskerna kunde mera ses som empiriska samband där det inte fanns någon 

teoretisk grund till antagandet. Socialstyrelsen (2006) förklarar att begreppet risk innebär 

något såsom en omständighet som bidrar till att något som inte är önskvärt ska inträffa. Detta 

kan anses lämna mycket utrymme för egen tolkning kring vad en risk innebär och kan variera 

från situation till situation. Något som benämns som en risk för en individ behöver inte utgöra 

en risk för någon annan. Exempelvis så framkommer det i resultatet angående ansvar att vissa 

av respondenterna uttrycker att de blivit stärkta av det tidigare stora ansvaret. Kan det då 

räknas som en risk? Innebär själva risken en direkt konkret fara eller syftar den till möjliga 

oönskade effekter i barnets framtid? Om en risk tolkas som något som ger effekt i framtiden, 

hur kan det då avgöras ifall det är den isolerade riskfaktorn som utför effekten och inte andra 

faktorer i kombination med denna. Samtidigt kan det finnas ett syfte i att definiera möjliga 

risker då detta kan skapa prediktion om hur barnets utveckling kan påverkas både nu och 

framöver. Dock bör det vara i åtanke att denna prediktion inte är en allmängiltig sanning utan 

en tänkbar sambundenhet. Riskerna är generaliserande men samtidigt så ska individen ses 

som en enskild person i ett unikt sammanhang. Det kan därmed ifrågasättas om uttrycket i 

BBIC är korrekt angående att det är en risk att ha föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning. Dock kan det finns en mening med att formulera arbetsmaterialet på 

detta sätt för att öka kunskapen om eventuella risker som kan påverka barnet. Det är viktigt att 

ha i beaktande att risk- och skyddsfaktorerna interagerar med varandra och skyddsfaktorernas 

effekt är bunden till risknivån. Det kan konstateras utifrån vårt resultat att föräldrar med 

intellektuell funktionsnedsättning kan brista i olika delar i sitt föräldraskap. Det behöver å 

andra sidan inte betyda att barnet hindras i sin utveckling, fara illa eller riskerar att göra det på 

något vis då det kan finns en rad viktiga skyddsfaktorer som “håller barnet uppe”. Kunskap 

om de svårigheter som funktionsnedsättningen innebär kan öka skyddsfaktorn för dessa 

föräldrar då möjlighet till att skräddarsy stöd skulle kunna öka.  

 

Att finna risker inom känslomässig tillgänglighet kan tänkas vara svårare och mer komplext 

än att finna risker inom grundläggande omsorg då dessa kan vara mera konkreta. Barnets 

emotionella relation till sin omgivning kan tänkas vara svår att klarlägga eftersom den kan 

bestå av en mängd olika faktorer. Som analysen visar är det av stor vikt att barnet får 

möjlighet att skapa en trygg anknytning till sin anknytningsperson för att möjliggöra en 
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gynnsam utveckling. Denna anknytningsperson behöver dock inte alltid vara en förälder utan 

kan lika gärna vara exempelvis en morförälder eller annan signifikant person i barnets närhet. 

Det kan därmed tänkas vara av vikt att ha i beaktande att varje familj inte består av det 

normtypiska “mamma, pappa och barn” utan kan bestå av andra familjekonstellationer där 

barnet knyter an till någon annan än föräldern. Hindras barnet i sitt utforskande av världen 

och i sitt trygghetssökande på grund av en eventuell otrygg anknytning till sin förälder eller 

kan en trygg anknytning till en annan viktig person möjliggöra barnets utveckling ändå? I 

studien av Booth och Booth (2000) framkommer att majoriteten av respondenterna berättar att 

de älskar sina föräldrar för dem de är trots varierad avsaknad av känslomässigt stöd under 

barndomen. Detta kan tänkas visa på hur komplicerade känslomässiga relationer kan vara. Det 

kan även tänkas visa vikten av att ställa riskerna i relation med de skyddsfaktorer som även 

kan finnas i varje enskilt fall. Kan det verkligen konstateras vara en risk att barnet inte knyter 

an till sin förälder, eller kan det i själva verket grunda sig i en samhällsnorm att barnet ska 

knyta an till sin mamma eller pappa?  

 

De studier som inkluderats i denna studie redogör för att förälderns funktionsnedsättning 

medför brister i föräldraskapet men de lyfter inte andra aspekter kring familjen såsom 

socioekonomisk situation eller bostadsområde. Det kan tänkas att föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning är mer utsatta i samhället jämfört med föräldrar utan 

funktionsnedsättning. Bland annat beroende på ekonomisk och social status grundat på 

fördomar och stereotypisering från andra i samhället. Detta är dock inte uteslutande för dessa 

personer utan även föräldrar utan intellektuell funktionsnedsättning kan vara socioekonomiskt 

utsatta och bo i “sämre” bostadsområden. Flera riskfaktorer förekommer men hur vet vi vad 

som föranleder vad? Kan samma risker som presenteras hos föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning även utgöras av föräldrar utan intellektuell funktionsnedsättning? Det 

kan tänkas att förekomna risker snarare kan vara kopplade till socioekonomisk situation än 

förälderns intellektuella funktionsnedsättning i sig. Analysen visar att föräldrar med 

intellektuell funktionsnedsättning ofta brister i föräldraförmågan på grund av stress. Det kan 

tänkas att det inte endast dessa föräldrar som riskerar att brista till följd av stress. Föräldrar 

som lider av psykisk ohälsa, har pågående missbruk, har det svårt ekonomiskt och/eller har en 

besvärlig boendesituation kan även de tänkas leva under påtaglig stress som påverkar barnet 

negativt. Dock framkommer det i resultatet att föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning även brister i stresshantering. Detta i kombination med höga stresspåslag 

kan tänkas bli en svårighet i vardagen då föräldern kan ha svårt att finna lösningar samt 

hantera situationer och riskerar därmed att göra sämre val som kan ge oönskade effekter. En 

fråga som fortfarande kvarstår i detta sammanhang är om bristerna i föräldraskapet beror på 

förälderns intellektuella funktionsnedsättning eller om det är andra yttre faktorer som 

påverkar?  

   

Begränsningar och styrkor 
Föreliggande litteraturstudie har sin grund i enbart 14 stycken artiklar vilket innebär att det 

inte går att dra alltför omfattande generella slutsatser. Vidare kan en begränsning med denna 

studie vara att de inkluderade studierna grundas på varierande urval vilket medför svårigheter 

att generalisera över hela gruppen. Ytterligare en del i att det finns begränsningar i att 

generalisera vår data är att ett flertal av studierna endast inkluderade mödrar i sina 

undersökningar. Syftet i denna litteraturstudie innefattar föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning och det var även parents som användes som sökord i datainsamlingen. 

Dock resulterade detta i flera studier som endast fokuserade på moderns föräldraförmåga 

vilket kan tänkas färga studiens resultat genom att detta kan medföra olika förväntningar och 

fördomar kring modern. Utfallet kan därmed bli att dessa studier inte kan appliceras på 
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föräldrar som grupp. En ytterligare faktor som kan påverka studiens resultat är det faktum att 

inte alla studier som används i resultatet har presenterat vilken grad av intellektuell 

funktionsnedsättning som urvalsgruppen har. En empirisk slutsats vi drar utifrån vår studie är 

att det främst är personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning som blir föräldrar. 

Detta utifrån att grav intellektuell funktionsnedsättning innefattar omfattande begräsningar 

och svårigheter vilket gör att dessa personer inte har förmåga att vara föräldrar. Att flera av de 

inkluderade studierna i datainsamlingen var genomförda av samma forskare kan både ses som 

en begränsning och styrka. Dels kan det vara problematiskt att samma person har genomfört 

flera studier som nyttjas i föreliggande studie då det kan riskera att ha liknande fokus och 

perspektiv. Dock ses det framför allt som en styrka då det kan tolkas att dessa författare är 

framgångsrika och företrädare inom området. Det faktum att olika forskare samarbetar med 

varandra möjliggör även olika synsätt och perspektiv på ämnet. En annan styrka är att de 

valda studierna är genomförda i flera olika länder vilket när de läggs samman anses ge en 

bredare bild över kunskapsläget föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning.   

  

Förslag till vidare forskning 
Den valda målgruppen kan likt tidigare nämnt ses som en utsatt grupp i samhället och det 

finns begränsat med forskning kring området, om och i så fall hur förälderns intellektuella 

funktionsnedsättning utgör en risk för barnet (Collings & Llewellyn 2012: Socialstyrelsen 

2007). Litteratursökningen resulterade i att endast 14 studier inkluderas då majoriteten av 

träffarna sorterades bort på grund av att de inte var av relevans för studiens syfte. Det finns 

forskning kring föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning men det upplevs saknas 

forskning inom specifika fält inom ämnesområdet. Ett förslag på forskning är utifrån detta 

studier om barnets egna upplevelser av att växa upp med föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning. Det här anses vara en outforskad del inom forskningsfältet I 

föreliggande litteraturstudie återfinns endast två studier som lyfter barnets perspektiv och 

berättelser.  

 

Ytterligare forskning på området anses alltså behövas i och med att det, likt tidigare nämnt, 

har relevans för socialt arbete. Vidare kunskap inom området skulle slutligen kunna medföra 

högre kompetens hos bland annat socialsekreterare att möta och stödja föräldrar med 

intellektuell funktionsnedsättning samt deras barn.  
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BILAGA 1 

Studien Urval Datainsamlings-

metod 

Syfte Slutsats 

Children of Mothers 

with Intellectual 

Disability: Stigma, 

Mother–Child 

Relationship and 

Self-esteem (Perkins, 

Holburn, Deaux, 

Flory & Vietze, 2012) 

18 pojkar och 18 

flickor som är 

barn till mödrar 

med intellektuell 

funktionsnedsätt

ning från 

Amerika 

Enkätundersökning Undersöka 

relationen mellan 

barn och moder med 

intellektuell 

funktionsnedsättning 

samt hur denna 

relation kan påverka 

barnets 

självförtroende 

En god och stabil anknytning till 

modern bidrog till gott självförtroende 

hos barnet. En ambivalent/orolig 

förälder skapade otrygg anknytning 

och sämre självförtroende hos barnet  

Predicting the 

unpredictable? 

Identifying high-risk 

versus low-risk 

parents with 

intellectual 

disabilities 

(McGawa, Scully & 

Pritchard, 2010) 

101 föräldrar 

med intellektuell 

funktionsnedsätt

ning samt deras 

152 barn 

Sekundärdata Undersöka hög- och 

lågriskfaktorer ur 

föräldrar med 

intellektuell 

funktionsnedsättning 

Flera riskfaktorer framkom och 

föräldrarna delades in i högriskgrupper 

samt lågriskgrupper baserat på 

resultatet 

Behavioural and 

cognitive outcomes 

in young children of 

mothers with 

intellectual 

impairments (Powell 

& Parish, 2016) 

263 föräldrar 

med intellektuell 

funktionsnedsätt

ning samt en 

kontrollgrupp på 

128 föräldrar 

utan intellektuell 

funktionsnedsätt

ning i Amerika 

Sekundärdata, 

longitudinell 

kohortstudie 

Undersökte 

beteendemässiga 

och kognitiva 

resultat av 3-åriga 

barn till mammor 

med intellektuell 

funktionsnedsättning 

jämfört med barn till 

mödrar utan 

intellektuella 

funktionsnedsättning

ar. 
 

Barn till mammor med intellektuell 

funktionsnedsättning hade sämre 

beteendemässiga och kognitiva resultat 

i jämförelse med barn till mammor 

utan intellektuella 

funktionsnedsättningar. Barn till 

mödrar med intellektuell 

funktionsnedsättning hade dock inte en 

ökad risk att vara aggressiva. 
 

The developmental 

health of children of 

parents with 

intellectual 

disabilities: Cross 

sectional study 

(Emerson & Brigham, 

2014) 

1,25 miljoner 

föräldrar i 

England varav 

46,025st var 

föräldrar med 

intellektuell 

funktionsnedsätt

ning 

Sekundärdata, 

longitudinell studie 
Att beskriva 

utvecklingsresultat 

för barn till föräldrar 

med intellektuell 

funktionsnedsättning 

och att bedöma i 

vilken utsträckning 

det framkommer 

skillnad med 

kontrollgruppen 

Barn till föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning visade en ökad 

risk i utvecklingsförsening i tal och 

språkproblem, barns beteendeproblem 

samt fler olyckor och skador.  
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Descriptions of 

children's needs and 

parenthood among 

mothers with 

intellectual disability 

(Starke, 2010)  

Sju svenska 

mödrar med 

intellektuell 

funktionsnedsätt

ning 

Intervjuer Studien tittar på hur 

mödrar med en 

intellektuell 

funktionsnedsättning 

beskriver deras 

barns behov, sitt 

föräldraskap och 

deras möten med 

yrkesverksamma 

som ger dem hjälp 

och stöd 

Föräldraskapet gav mödrarna en viktig 

och utvecklande roll. Mödrar uppgavs 

vara stressade p.g.a. föräldraansvar, 

behovet av att fokusera på deras 

intresse och behov, vilket kan tolkas 

som en reflexiv attityd mot 

föräldraskap som ger upphov till ideal 

om moderskap och barnomsorg 
 

The experience of 

adult children of 

mothers with 

intellectual diability: 

A qualitative 

retrospective study 

from Poland 

(Wotowics-

Ruszkowska & 

McConnell, 2016) 

23 vuxna barn 

till föräldrar 

med intellektuell 

funktionsnedsätt

ning i polen. 

Retroaktiva 

djupintervjuer 
Studien syftar till att 

undersöka barnens 

upplevelser av sin 

barndom. 

Majoriteten av barnen vittnar om 

svårigheter under barndomen. Det 

förekom brister i grundläggande 

omsorg och de var ofta socialt utstötta. 

Majoriteten av barnen hade stöd från 

morföräldrarna 

Parent mental health 

as a mediator of 

contextual effects on 

parents with 

intellectual disabilities 

and their children 

(Wade, Llewellyn & 

Matthews, 2015) 

120 föräldrar 

med intellektuell 

funktionsnedsätt

ning i Australien 

Deltagande 

observation och 

ostrukturerade 

intervjuer 

Undersöka 

föreningar mellan 

socioekonomisk 

nackdel, socialt stöd, 

förälderns mentala 

hälsa, föräldraskap 

och barnvård i 

familjer där en 

förälder har 

intellektuell 

funktionsnedsättning 
 

Förälderns mentala hälsa och socialt 

stöd är faktorer som påverkar 

föräldrabeteenden bland föräldrar med 

intellektuell funktionsnedsättning. 

Inflytande på föräldrar och barn 

indikerar ett större mottagande av stöd. 
 

Growing up with 

parents who have 

learning difficulties 

(Booth & Booth, 2000) 

16 män och 14 

kvinnor som var 

barn till 

föräldrar med 

intellektuell 

funktionsnedsätt

ning 

Intervjuer Undersöka 

upplevelserna hos 

barn till föräldrar 

med intellektuell 

funktionsnedsättning 

Barnen utsätts inte för risk genom att 

ha en mamma eller pappa med 

intellektuell funktionsnedsättning För 

att utveckla former av förebyggande 

stöd behöver vi veta mer om vilka 

faktorer som hjälper vissa barn att stiga 

över riskerna. 
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Maternal Sensitivity in 

Mothers with Mild 

Intellectual Disabilities 

is Related to 

Experiences of 

Maltreatment and 

Predictive of Child 

Attachment: A 

Matched-Comparison 

Study (Lindberg, 

Fransson, Forslund, 

Springer & Granqvist, 

2016) 

26 mödrar med 

intellektuell 

funktionsnedsätt

ning 

Komparativ studie 

baserad på intervjuer 
Undersöka om 

moderns känslighet 

skiljer sig mellan 

mödrar med och 

utan intellektuella 

funktionshinder? 
För det andra har 

viktiga kontextuella 

faktorer relaterat till 

anknytning hos 

mödrar med (och 

utan) intellektuella 

funktionshinder? Är 

moderns anknytning 

förutsägbar för 

barnets utveckling 

Resultaten visade att mödrar med 

intellektuell funktionsnedsättning är 

mindre känsliga för att interagera med 

sina barn och rapporterade mindre 

socialt stöd än jämförelsegruppen. Ett 

resultat är att anknytningen 

förutspådde olika resultat inom de två 

grupperna. 
 

Social and Healthcare 

Professionals’ 

Experiences of Giving 

Support to Families 

Where the Mother Has 

an Intellectual 

Disability: Focus on 

Children (Weiber, 

Tengland, Berglund & 

Eklund, 2014) 

29 

professionella 

som arbetar 

föräldrar med 

intellektuell 

funktionsnedsätt

ning.  

Gruppintervjuer Undersöka 

erfarenheter hos 

professionella inom 

social- och 

omsorgsarbete av att 

jobba med föräldrar 

med intellektuell 

funktionsnedsättning 

Många föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning behöver stöd i sin 

föräldraroll. Det är av vikt att bibehålla 

barnperspektivet i arbetet med dessa 

föräldrar för att inte missgynna barnet. 

Expecting change: 

Mindset of staff 

supporting parents 

with mild intellectual 

disabilities (Meppelder, 

Hodes, Kef & 

Schuengel, 2014) 

63 

professionella 

som arbetar nära 

nära mödrar  

med intellektuell 

funktionsnedsätt

ning. 

Enkätundersökningar Huruvida 

föräldrarnas 

föräldraförmåga kan 

förändras eller är 

statisk. 

Personalinriktning 

testades som en 

förutsägelse för två 

resultatvariabler: 

Kvalitet på 

arbetsalliansen och 

professionellt stöd.  
 

Föräldrautbildning för föräldrar har 

visat positiva resultat för att förbättra 

föräldrakunskap och färdigheter för 

föräldrar. Dock framkom viss 

osäkerhet bland vissa professionella 

om möjligheterna att förbättra 

föräldraskapet. 
 

Evaluation of a 
Game-Based Parent 

Education 

Intervention to 

Increase Positive 

Parent–Child 

Interactions in Parents 

With Learning 

Difficulties (Tahir, 

Sword & Feldman, 

2015) 

3 mödrar med 

intellektuell 

funktionsnedsätt

ning 

Deltagande intervju 

samt ostrukturerade 

intervjuer 

Studien utvärderade 

effekten av a 

spelbaserad 

interventionen 

“familjen” för 

föräldrar med äldre 

barn med 

beteendeproblem.  
 

Familjespelets föräldrautbildning 

förbättrar föräldra-färdigheter som att 

ge klara instruktioner, uppmuntran av 

samarbete och 

stötta relationen med barnet. 
 

http://psycnet.apa.org/search/results?term=Tahir,%20Munazza&latSearchType=a
http://psycnet.apa.org/search/results?term=Sword,%20Colleen&latSearchType=a
http://psycnet.apa.org/search/results?term=Sword,%20Colleen&latSearchType=a
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The Social-Emotional 

Well-Being of 

Children of Mothers 

with Intellectual 

Impairment: A 

Population-Based 

Analysis (Hindmarsh, 

Gwynnyth, Llewellyn & 

Emerson, 2016) 

18 552 familjer 

där modern har 

intellektuell 

funktionsnedsätt

ning i 

Storbritannien 

Sekundärdata från 

myndigheter och 

hälso-och 

sjukvårdsenheter 

Undersöker 

sambandet mellan 

mammans 

intellektuella 

funktionsnedsättning 

och barns socialt 

emotionella 

välbefinnande. 
 

Mödrarnas funktionsnedsättning var 

förknippad med en förhöjd risk för 

generellt dåligt socialt emotionellt 

välbefinnande i åldrarna 3 och 5, men 

inte i åldern 7. Efter att ha kontrollerat 

individuella, familje- och 

miljöegenskaper fann man inget 

statistiskt signifikant samband mellan 

moderns intellektuell 

funktionsnedsättning och barnets 

socialt emotionella välbefinnande. 

Everyday Life of 

Young Adults With 

Intellectual 

Disabilities: 

Inclusionary and 

Exclusionary Processes 

Among Young Adults 

of Parents With 

Intellectual Disability 

(Starke, 2013) 

Tio vuxna barn 

med intellektuell 

funktionsnedsätt

ning till 

föräldrar med 

intellektuell 

funktionsnedsätt

ning 

Intervjuer Att undersöka och 

kartlägga av deras 

erfarenheter och 

upplevelser från 

vardagen. 
 

Majoriteten rapporterade att de behöll 

nära och för dem, viktig, kontakt 

med familjen. Det kan därför vara av 

särskilt betydelse för att skapa 

möjligheter att fortsätta stödja familjer 

för att göra det möjligt för föräldrarna 

att ge ett stöd och sammanhang för 

dessa vuxna barn 
 

 

  

 

 
 


