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Syftet med denna uppsats är att undersöka hur socialsekreterare i några kommuner bedömer 
behovet av stöd för föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning eller svagbegåvning. Vidare 
är syftet att undersöka vad socialsekreterarna upplever vara problematiskt vid dessa 
bedömningar, samt att inventera vad tidigare forskning säger på området. 
Forskningsöversikten kommer i uppsatsen att användas som analysverktyg. Som metod 
använder jag mig av en kvalitativ ansats i form av halvstrukturerade intervjuer. Resultatet 
visar att alla de tre intervjuade socialsekreterarna gör en vanlig utredning. Utöver det anlitar 
socialsekreteraren i den andra kommunen ett utredningshem, där familjen bor under en längre 
tid och där särskilda bedömningsinstrument används. I den tredje kommunen gör 
socialsekreteraren en utredning i en utredningslägenhet, där familjen vistas dagtid under en 
längre tid, men utan särskilda bedömningsinstrument. Svårigheter som upplevdes var bland 
annat beroende av själva utvecklingsstörningen eller svagbegåvningen i sig, att föräldrarna 
kan ha svårt att se sitt eget behov av stöd.  Bemötandet och risken att föräldern ska känna sig 
kränkt och om föräldern ska räcka över tid var också svårigheter som togs upp. Överlag 
upplevdes detta vara ett svårt område med svåra bedömningar. Slutsatsen är bland annat att, 
antagligen, på grund av det relativt lilla antalet föräldrar med utvecklingsstörning och 
svagbegåvning så har inte alla kommuner utarbetat särskilda bedömningsmetoder just för den 
här gruppen. Men detta skulle behövas eftersom forskning visat att rätt bedömning är viktigt 
för att kunna utforma adekvat stöd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: utvecklingsstörning, svagbegåvning, föräldraskap, bedömning, socialsekreterare. 



Örebro university 
Department of Behaviour, Social and Legal science 
Social work 
C-essay 41-60 p 
 
Abstract 
 
Title: 
Intellectual disability and parenthood 
-social welfare secretaries assessment of the need of support for parents with an intellectual 
disability, and the difficulties around these assessments 
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Supervisor: Urban Karlsson 
 
 
The main purpose of this study is to examine how social welfare secretaries do their 
assessments of the need of support for parents with an intellectual disability, and what their 
experiences is about difficulties doing these assessments. The purpose is also to examine what 
earlier research says in the area. The research summary will be used for the analysis of the 
empirical data. The method used is a qualitative approach with semi structured interviews in 
three municipalities (A, B, C). The result shows that in all three examined municipalities (A, 
B, C) they do an ordinary investigation. In municipality B social welfare secretaries also use a 
special institutional flat where the family lives for a longer period of time and where special 
methods of assessment are used. In municipality C social welfare secretaries also use a special 
flat for purpose of investigation where the family stays day time for a longer period of time, 
but without using special methods of assessment. The result also shows that difficulties in 
doing these assessments depend for example on the intellectual disability in itself: parents not 
being able to understand their own need of support. It also shows difficulties in addressing the 
parents, without making them feel insulted. Generally the experiences of the interviewed 
social welfare secretaries is that it is a complicated area with complicated assessments. An 
important conclusion of this study is that, probably because of the relatively small numbers of 
parents with an intellectual disability, not all municipalities have developed special methods 
for this special group of people. But this will be needed, because as the research summary 
shows, a correct assessment by the social welfare secretary is necessary in order to be able to 
give adequate support.  
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1. Inledning 
 
En del personer som skaffar barn har en lindrig utvecklingsstörning eller en svagbegåvning. I 
de fall när dessa föräldrar inte klarar av att ta hand om sitt barn på ett lämpligt sätt, med att ge 
”fysisk och känslomässig omsorg, näring och skydd” (Socialstyrelsen 2005 s.26), behöver 
samhällets socialtjänst göra en bedömning av vilket behov av stöd som föräldern har för att 
kunna ge sitt barn en trygg uppväxt. Det är en situation som kräver ödmjukhet och kunskap 
hos samhällets olika instanser (Bakk & Grunewald 2004 s.52).  
 
Utifrån forskning från bland andra McGraw och Sturmey (1993 s.111f) och Kaatz (1992 s. 
216, 218) finns kunskap om vilka svårigheter föräldrar med utvecklingsstörning kan ha och i 
en rapport från Socialstyrelsen (2005 s.32) tar man upp att barnen till föräldrar med 
utvecklingsstörning tillhör en riskgrupp. För att föräldrarnas svårigheter och problem inte ska 
drabba barnen och leda till faror för deras utveckling och hälsa behöver man göra korrekta 
bedömningar av vilket stödbehov föräldrarna har. Detta för att sedan kunna utforma det stöd 
som är lämpligt för de enskilda föräldrarna och deras barn. Forskning från bland andra Wade 
et al (2007 s.87) och Sheerin (1998 s.13) visar att dessa föräldrar kan klara av att ta hand om 
sina barn på ett gott sätt om de får rätt stöd. Enligt Booth (2007) visar internationell forskning 
kring hur många av barnen till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar som blir 
omhändertagna av samhället siffror på 30-80 %, och som samma författare påpekar behöver 
inte dessa omhändertaganden bero på ett misslyckat föräldraskap utan att det kan bero på att 
föräldrarna inte har fått rätt stöd. 
 
Som Socialstyrelsen (2005 s.3) skriver finns det en osäkerhet kring hur stödet till familjer med 
föräldrar med utvecklingsstörning ska utformas ”på bästa sätt”. För att veta hur man kan bidra 
med ”det bästa” stödet behöver professionella också veta hur de ska göra sina bedömningar. 
Kunskapen torde vara olika på olika håll i landet, en del kommuner verkar ha större kunskap 
och erfarenhet än andra.  
 
Ett antagande är att olika kommuner och enskilda professionella troligtvis har olika kunskap 
och erfarenhet beroende på hur många med utvecklingsstörning och svagbegåvning som de 
kommer i kontakt med. Olika kunskap och erfarenhet får också antas innebära olika 
bedömningssätt och olika bättre eller sämre sätt att göra bedömningar. Ett antagande är att 
bedömningar görs på olika sätt, beroende på vilken socialsekreterare man möter, vad den har 
för erfarenhet av och kunskaper om utvecklingsstörning och föräldrar med 
utvecklingsstörning samt beroende på i vilken kommun man bor, hur många med 
utvecklingsstörning som bor där och hur många av dem som har kontakt med socialtjänsten. 
Bedömningar borde göras på samma sätt oavsett vem föräldern möter och oavsett var man 
bor, för att föräldern ska få en riktig och rättssäker bedömning och utifrån det rätt stöd.  
 
Det finns ett behov av att tillförlitliga och lämpliga bedömningsmetoder och rutiner utvecklas 
för gruppen av föräldrar med intellektuella begränsningar, vilket framhålls bland annat av 
Olson och Springer (2006 s.42). Socialstyrelsen (2005 s. 61) menar i en rapport också att 
omständigheter kring bedömning av dessa föräldrars förmåga till omsorg och bedömning av 
hjälpbehovet hos föräldrarna behöver studeras. Enligt Socialstyrelsen (a.a. s.3) finns det ofta 
en osäkerhet hos den professionella stödorganisationen kring föräldrar med 
utvecklingsstörning, både när det gäller om och hur förälderns förmåga att ta hand om barn 
ser ut samt när det gäller utformandet av stöd. Socialstyrelsen påpekar att det finns stora 
kunskapsbrister gällande livsvillkor och familjeliv för föräldrar med utvecklingsstörning och 
deras barn, en kunskapsbrist som kan leda till att föräldrarna och deras barn får stödinsatser 
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som inte anpassas efter deras behov eller att de i sitt vardagsliv inte får ett lämpligt stöd (a.a. 
s.9). Denna uppsats uppmärksammar därför några socialsekreterares sätt att göra bedömningar 
av stödbehovet för föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning eller svagbegåvning och vad 
som av socialsekreterarna upplevs svårt och problematiskt vid dessa bedömningar. 
 
 
2. Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka rutiner några olika kommuner har kring 
bedömning av stödbehov för föräldrar som har en lindrig utvecklingsstörning eller en 
svagbegåvning och vad socialsekreterarna upplever problematiskt vid dessa bedömningar.  
 
2.1 Frågeställningar 
 

• Hur gör socialsekreterarna sina bedömningar av stödbehovet för föräldrar med lindrig 
utvecklingsstörning eller svagbegåvning, vad har de för tillvägagångssätt? 

 
• Vad upplever socialsekreterarna vara problematiskt och svårt vid dessa bedömningar? 

 
 
3. Metod 
 
3.1 Val av metod 
För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar användes en kvalitativ ansats i form av 
intervjuer i halvstrukturerad form. Kvalitativ ansats valdes därför att det är en metod som låter 
forskaren gå på djupet och få riklig information om få undersökningsenheter samt för att 
metoden har som syfte att fånga egenarten hos enskilda enheter och att fånga dess speciella 
livssituationer (Holme & Solvang 2002 s.78, 82). Vid en kvalitativ undersökning eftersträvas 
djup istället för bredd. Med få undersökningsenheter söker man få en helhetsbild av 
undersökningsenheterna relaterat till studiens frågeställningar, för att på så sätt öka förståelsen 
för de problem man utgår från (a.a. s.88).  
 
 
3.2 Urval  
Enligt Solvang och Holme (a.a s.101) bör urvalet av intervjupersoner ske systematiskt utefter 
medvetet formulerade kriterier. Kriterierna jag hade på intervjupersonerna var att de skulle 
arbeta som socialsekreterare och från sitt yrke ha erfarenhet av föräldrar med 
utvecklingsstörning. Eftersom fallen av föräldrar med utvecklingsstörning är så få ansåg jag 
att det inte gick att ha fler kriterier.  
 
Att få tag i intervjupersoner med erfarenhet av föräldrar med utvecklingsstörning och som 
hade tid över visade sig vara svårt. Anskaffandet av intervjupersoner gick till så att en kontakt 
hade tagits i ett tidigare skede av uppsatsarbetet med en kommun, där enhetschefen för 
socialsekreterare frågade dem om det var någon som hade möjlighet och ville ställa upp på en 
intervju. En person i denna kommun sa ja. Denna person kontaktades sedan per telefon då 
datum, tid och plats bestämdes. Ytterligare två intervjupersoner fick jag tag på efter att ha 
skickat ut en mängd mejl till biståndsbedömare där jag beskrev mitt syfte och frågade efter 
någon som hade erfarenhet av föräldrar med utvecklingsstörning, varvid jag ringde upp dem 
och det bestämdes tid och plats för intervjuer.  Ett större antal telefonsamtal ringdes också till 
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olika enhetschefer och socialsekreterare, utan framgång. Sammanlagt utfördes alltså tre 
intervjuer i tre kommuner. Antal intervjuer är litet beroende på svårigheterna att få tag i 
intervjupersoner, men som Kvale (2004 s.97) skriver om antal intervjuer behöver man 
intervjua så många som behövs för att ta reda på det man vill veta och jag anser att jag har 
uppnått mitt syfte och fått mina frågeställningar besvarade med de tre intervjuer jag har gjort. 
 
 
3.3 Avgränsning 
En avgränsning har gjorts till att undersöka hur socialsekreterare gör sina bedömningar av 
föräldrar med utvecklingsstörning och svagbegåvning. Arbetet hade blivit för omfattande och 
tidskrävande om även sättet för bedömningar hos Habiliteringarna i de olika landstingen hade 
tagits med. Jag går av samma skäl heller inte in djupare på hur de gör sina bedömningar på det 
utredningshem som en socialsekreterare tar upp eller i den utredningslägenhet som en annan 
socialsekreterare tar upp. 
 
 
3.4 Förförståelse 
Förförståelse innebär den uppfattning som till exempel ens egna erfarenheter, utbildningar 
eller annat vetenskapligt arbete har gett om en företeelse (Holme & Solvang s.95). Jag har 
erfarenhet av personer med utvecklingsstörning efter att ha arbetat som vårdare på ett par 
gruppbostäder. Utbildningen har innehållit 20p i Handikappvetenskap samt att vi termin 5 i 
grupp skrev en artikel om föräldrar med utvecklingsstörning. Detta ger mig en förförståelse 
om personer med utvecklingsstörning, dock har jag inte själv varit i kontakt med just föräldrar 
med utvecklingsstörning eller svagbegåvning. 
 
 
3.5 Utförande av intervjuer 
Den kvalitativa intervjun, enligt Kvale (2004 s.32, 117) är vare sig ett öppet samtal eller ett 
strängt strukturerat frågeformulär. Det är en halvstrukturerad intervju som innehåller en rad 
teman samt förslag på relevanta frågor. Under intervjun kan frågornas form ändras och 
ordningsföljden på dem kan kastas om, om så behövs för att följa upp svar och berättelser från 
den som intervjuas. Mina halvstrukturerade intervjuer utformades efter studiens syfte och 
frågeställningar samt efter vad som framkommit i forskningsgenomgången. En frågeguide 
utarbetades, med relevanta frågor för att uppnå studiens syfte. Dessa frågor kunde kastas om i 
intervjusituationen och frågor lades även till under själva intervjuerna. Intervjuerna utfördes i 
tre olika kommuner med tre olika socialsekreterare under en tidsperiod av 1,5 vecka. Ena 
intervjun tog 1 timme och 15 minuter och de två andra intervjuerna tog 45-50 minuter. 
Intervjuerna ägde rum på respektive socialsekreterares kontor och spelades in med 
bandspelare. Vid användandet av bandspelare blir det möjligt för intervjuaren att koncentrera 
sig på ämnet och dynamiken i intervjun (a.a. s.147). 
 
 
3.6 Bearbetning och analys av intervjumaterialet 
Efter varje intervju gjordes en transkribering då det inspelade materialet skrevs ut mer eller 
mindre ordagrant. Sådant som helt hamnade utanför syfte och frågeställningar togs inte med, 
då jag ansåg det vara oväsentligt. Att transkribera allt i alla inspelningar ordagrant skulle, som 
Holme och Solvang (2002 s.140) uttrycker det, vara för ambitiöst.  Efter transkriberingen 
gjordes nya versioner av dessa, där texten komprimerades utan att utelämna eller missa viktig 
information samt att talspråk gjordes om till skriftspråk för läsbarhetens skull. Uttryck som 
öh, hm och eh togs bort. En publicering av intervjuer med rent talspråk skulle kunna leda till 

  3



att informanterna på ett oetiskt sätt blir stigmatiserade, menar Kvale (2002 s.158), då det i 
skrift kan se dumt ut.  
 
Intervjumaterialet bearbetades genom att det kodades upp utefter kategorier, som fick rubriker 
efter de frågeställningar som var utgångspunkten för uppsatsen. Materialet analyserades sedan 
utifrån den gjorda forskningsöversikten och dess teorier kring föräldrar med 
utvecklingsstörning och deras barn. 
 
 
3.7 Litteraturanskaffning, sökord 
Eftersom empirin skulle bli relativt liten gjordes en noggrann forskningsöversikt över 
föräldrar med utvecklingsstörning eller svagbegåvning och deras barn. Genom att studera 
tidigare forskning kan ens frågeställningar kopplas till den befintliga teorin på området 
(Marlow 2001 s.51). Vetenskapliga artiklar har sökts via databaserna elin@orebro, Social 
Services Abstracts och Cinahl. Där har sökorden disability, learning disability, intellectual 
disability, parent, support, service delivery och assessment använts i olika kombinationer och 
med trunkeringar. Även sökmotorn Google har använts med ovanstående sökord samt med 
sökorden utvecklingsstörning, begåvningshandikapp, förståndshandikapp, föräldrar, stöd och 
bedömning i olika kombinationer och med trunkeringar. Även Socialstyrelsens hemsida har 
använts för att där finna relevanta rapporter. Hjälp har i viss mån tagits av referenslistor i 
funna artiklar och rapporter. Artiklarna är internationella, varför en del resultat inte alltid 
direkt kan översättas till svenska förhållanden, men det mesta får dock anses allmängiltigt på 
området.  
 
 
3.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet innebär i vilken utsträckning som den använda metoden undersöker det som var 
avsetts att undersöka, det vill säga om man undersöker det som var tänkt att undersökas 
(Kvale 2004 s.215, 85). Jag undersöker med intervjuer hur socialsekreterare bedömer behovet 
av stöd för föräldrar med utvecklingsstörning eller svagbegåvning och vad som är 
svårigheterna med det, i enlighet med syfte och frågeställningar. Från början, innan första 
intervjun var det tänkt att undersöka bedömningen av föräldrar med utvecklingsstörning, men 
detta utökades under första intervjun till att även gälla föräldrar med svagbegåvning, något 
som jag inte anser ha försvagat validiteten. 
 
Reliabilitet handlar om hur mätningarna utförs och hur noggrant informationen bearbetas. En 
hög reliabilitet uppnås om olika och oberoende mätningar av samma sak ger samma eller 
ungefär samma resultat. Denna prövning av resultatets pålitlighet kan exempelvis ske av en 
annan forskare (Holme & Solvang 2002 s.163). Om samma frågor skulle ställas inom en snar 
tid från denna undersökning skulle en del svar troligtvis bli desamma, men om lång tid har 
gått kanske svaren kunde bli annorlunda beroende på om man på dessa arbetsplatser ändrat 
rutiner eller utvecklat bedömningssätt. Svårigheterna får dock antas vara desamma då som nu. 
Jag anser därför att uppsatsen har hög reliabilitet. Något som skulle kunna påverka resultatet 
är intervjuaren och förhållandet mellan den och de som intervjuas. En risk vid intervjuer är 
intervjuar-effekten, att de som intervjuas svarar det som de tror att intervjuaren vill höra, att 
informanterna vill göra gott intryck och vill visa sig kunniga och därför svarar på ett visst sätt 
(Halvorsen 2002 s.89). Denna risk har funnits i åtanke vid arbetet med denna uppsats, som 
behandlar ett känsligt ämne och utsatta människor. Under intervjuerna har jag försökt att inte 
styra intervjupersonerna och jag har inte innan intervjuerna gett någon vink om att jag skulle 
vilja komma åt något visst håll med intervjuerna eller studien. Beroende på vem som skulle 
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göra intervjuer med samma frågor skulle svaren kunna bli olika, eftersom när intervjuer görs 
kan den som svarar ge olika svar beroende på om intervjuaren är kvinna eller man samt vilken 
etnicitet och ålder intervjuaren har (Marlow s.182f). Önskvärt hade varit om informanterna 
hade fått läsa utskrifterna av intervjuerna, eftersom de då hade kunnat jämföra och se om 
deras åsikter återgivits på ett korrekt sätt (Solvang & Holme 2002 s.140) men det fanns inte 
tid till det, och det var heller inget önskemål som intervjupersonerna hade uttryckt, men i 
sådant fall hade de låtits göra det.  
 
Vad gäller analytisk generaliserbarhet – att göra en välöverlagd bedömning av i vilken mån 
resultatet kan generaliseras till andra situationer (Kvale 2004 s.210) av undersökningen så är 
det vid användandet av kvalitativ metod inte det primära syftet att få fram information som 
har generell giltighet, utan syftet är främst att få en djupare förståelse för det studerade 
”promlemkomplexet”. Undersökningen är således inte ute efter statistisk representativitet 
(Holme & Solvang 2002 s.13, 94). Men slutsatsen att dessa socialsekreterare använder sig av 
delvis olika utvecklade och specifika bedömningsmetoder får antas ändå kunna generaliseras 
till att det ser ut på liknande sätt i andra kommuner också. 
 
 
3.9 Etiska överväganden 
Under arbetet med uppsatsen har Vetenskapsrådets (www.vr.se) forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning följts, vilka några är: 
 
Informationskravet innebär att ”forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte” och vilka villkor som gäller för deras medverkan. De 
som tackat jag till att ställa upp på en intervju fick per mejl ett brev om informerat samtycke, 
där de upplystes om att det handlade om att vara informant för en C-uppsats, att deltagandet 
var frivilligt och att de hade rätt att när som helst dra sig ur. 
 
Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan, uppgiftslämnarna ska ge sitt samtycke till sin medverkan, de har rätt att 
bestämma självständigt om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. Informanterna gav sitt 
samtycke till medverkan i och med att de tackade ja och ställde upp på intervjuer, de fick 
föreslå tid och plats för intervjuerna samt att de i brevet om informerat samtycke upplystes om 
att jag ville använda bandspelare för att spela in intervjuerna, vilket ingen av dem hade något 
emot.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de medverkande personerna skall ges största 
möjliga konfidentialitet. Alla uppgifter om deltagande personer ska antecknas, lagras och 
avrapporteras så att utomstående inte kan identifiera eller komma åt uppgifterna. Vid ett 
känsligt stycke i resultatet konsulterades berörd informant för samråd kring textens 
igenkännbarhet, p.g.a. de etiskt känsliga uppgifterna, i enlighet med de forskningsetiska 
principerna. För att uppfylla konfidentialitetskravet väljs att inte nämna vilka kommuner de 
intervjuade arbetar i, för att försvåra för utomstående att kunna identifiera dem det handlar 
om. De bandade intervjuerna kommer att förstöras. 
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4. Om utvecklingsstörning och svagbegåvning 
 
En utvecklingsstörning innebär en nedsättning i intelligensförmågan, vilket konstateras före 
18 års ålder. Intelligensförmågan vid utvecklingsstörning bedöms vara en intelligenskvot (IK) 
som är lika med 70 eller lägre. Utöver nedsättning i intelligensförmågan har individen även en 
nedsättning när det gäller adaptiv förmåga, det vill säga begränsningar i sociala, 
utbildningsrelaterade och praktiska färdigheter (Socialstyrelsen 2007 s.16). 
Utvecklingsstörning definieras år 2002 på liknande sätt av American Association on Mental 
Retardation (Larsson & Holmbom 2007) som ”ett funktionshinder som karakteriseras av en 
samtidig nedsättning i intelligens och adaptiva färdigheter inom minst två av följande tre 
områden: akademiska färdigheter, sociala färdigheter och praktiska färdigheter”. Med 
akademiska färdigheter syftas på att läsa, skriva och räkna. De sociala färdigheterna handlar 
bland annat om möjligheter och färdigheter i umgänget med andra i sociala sammanhang, att 
leva upp till andras förväntningar och att kunna skydda sig och de praktiska färdigheterna 
handlar om aktiviteter i ens dagliga liv, hur man klarar vardagliga saker (äta, tvätta sig, klä 
sig, hålla dygnsrytmen, städa) (a.a.). 
Kylén (2005 s.33) delar in de olika graderna av utvecklingsstörning i olika stadier. A-stadiet 
innebär en grav utvecklingsstörning, B-stadiet en måttlig och C-stadiet en lindrig 
utvecklingsstörning.  C-stadiet innebär bland annat att man har en allmän tid- och 
rumsuppfattning, att man har svårt med att arbeta med problem som har flera inverkande 
faktorer och att man har svårt att konstruera flera alternativa lösningar. Korttidsminnet är 
lägre och personen har en lägre abstraktionsnivå i sitt tänkande vilket innebär att man har 
enklare och konkretare strukturer på rum (var?), tid (när?), kvalitet (vad, hurudan?), kvantitet 
(hur mycket?), man har enklare orsaksmönster samt enklare former av handlings- och 
tankeoperationer. I och med att man har en enklare strukturering och ett kortare minne 
försämras inlärningsförmågan. Dock fungerar inlärning om man ger en begriplig struktur på 
informationen och portionerar ut den lagom (a.a. s.8f, 35f).  
 
En persons förmågor inom olika områden kan variera starkt (Bakk & Grunewald 2004 s.23), 
vilket är viktigt att ha i åtanke. En person med utvecklingsstörning kan, som alla andra, alltid 
utveckla sig, enligt Bakk och Grunewald. Slutsatser för att ta reda på vad som inte fungerar 
för en person med utvecklingsstörning kan dras genom att iaktta personen, för att på så vis 
försöka finna sätt att kompensera för personens funktionshinder. Det går inte att i förväg veta 
hur man ska handleda någon i en särskild situation, menar Brockstedt (i Bakk & Grunewald 
2004 s.22). För att förstå och utveckla kunskaper som sedan kan användas i liknande 
situationer behöver personer med utvecklingsstörning upprepa fler gånger än andra (a.a. s.22).   
 
En utvecklingsstörning kan enligt Gustavsson och Molander (1995) innebära svårigheter när 
det gäller att föreställa sig något som man inte har upplevt eller som man inte känner till. Att 
överföra erfarenheter från en situation till en annan och att komma ihåg ny information kan 
också vara svårt. Vid svårigheter i att föreställa sig sådant man själv inte upplevt kan man lära 
sig genom handling och om det inte är möjligt att lära sig saker i en konkret miljö så kan 
bilder användas som hjälp. Ny information kan lättare minnas om man får upprepa samma 
moment under lång tid, nya situationer behöver övas in var för sig (Gustavson & Molander 
1995 s.101f). Det är svårt för en person med en lindrig utvecklingsstörning att arbeta med 
problem där det finns många samverkande faktorer. Det är också svårt att konstruera flera 
alternativ lösningar och att tänka sig hypotetiska situationer. Vid en lindrig 
utvecklingsstörning kan personen lära sig att läsa, skriva och räkna (Kylén 2005 s.33). En 
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utvecklingsstörning beror i princip alltid på en hjärnskada, vilken hämmar 
begåvningsutvecklingen (Bakk & Grunewald 2004 s.19). 
 
En utvecklingsstörning innebär inte att personen har annorlunda känslor än andra, utan man 
har samma uppsättning känslor som andra människor (Olson & Springer 2006 s.12, Kylén 
2005 s.37) och det finns i många fall en stark önskan att vara lik andra och leva som dem 
(Bakk & Grunewald 2004 s.41). 
 
När det gäller svagbegåvning så finns det ingen absolut gräns mellan utvecklingsstörning och 
svag begåvning (Bakk & Grunewald s.19, Grünewald 1998 s.24), men enligt Olson och 
Springer (2006 s.12) har gruppen ”personer med intellektuella begränsningar”, vilket 
innefattar personer med utvecklingsstörning och personer med svagbegåvning, en IQ på 85 
eller lägre. Det borde medföra att svagbegåvning omfattar en IQ på 85 ner till 70, om gränsen 
för utvecklingsstörning ligger på IQ 70 (se ovan).  
 
Det finns enligt Olson & Springer (2006 s.14) skillnader i hur man fungerar och löser problem 
beroende på om man har en svagbegåvning eller lindrig utvecklingsstörning och de två 
grupperna liksom de olika individerna har olika behov, varför det är viktigt att inte ”dra för 
snabba paralleller” mellan dessa.  
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5. Forskningsöversikt 
 
Studier kring föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn finns, men det behövs mer 
forskning kring detta (Socialstyrelsen 2005 s.60). Det finns ytterst få svenska studier på detta 
område, vilket innebär att när det gäller villkoren för föräldraskapet för personer med 
utvecklingsstörning och deras barns uppväxt så saknas det grundläggande svensk empiriskt 
förankrad forskning kring det (Ineland s.139 2004).  
 
5.1 Antal föräldrar med utvecklingsstörning  
Ingen vet det exakta antalet personer med utvecklingsstörning som har barn, men antalet 
personer med utvecklingsstörning som blir föräldrar har stadigt ökat de senaste 20 åren 
(Tareleton et al 2006 s.1). Att antalet föräldrar ökar stadigt menar även andra forskare, bland 
andra Tareleton och Ward (2007 s.2) samt Booth (2007a). Det är dessutom allmänt vedertaget 
att denna population har speciella behov som än så länge inte har blivit adekvat mötta av 
hälsovården och den sociala servicen (Tareleton et al 2006 s.2). Flera studier tar upp att en 
möjlig anledning till ökningen är att tvångssteriliseringarna har upphört (Socialstyrelsen 2005 
s.17). Dock är det en ökning som man enligt Socialstyrelsen inte funnit stöd för i nordiska 
studier, ett fåtal nordiska studier visar tvärtom att barnafödande av kvinnor med 
utvecklingsstörning har stagnerat eller minskat (a.a. s.17). Men det finns inga pålitliga siffror 
på hur många föräldrar med intellektuella nedsättningar det finns. Flera faktorer gör det svårt 
att räkna dessa föräldrar; splittrad service, bristfälliga register, inga gemensamma definitioner 
och att många av dessa föräldrar är osynliga för de officiella myndigheterna. De utgör därför 
en gömd grupp (Booth 2007). Det finns heller inga siffror om antalet föräldrar med 
utvecklingsstörning i Sverige, det finns ingen nationell kartläggning (Socialstyrelsen 2005 
s.17). Men siffror som finns är från en svensk undersökning gjord i Skaraborgs län 1993, som 
visade att 0,7 och 1,4 promille av länets nyfödda barn hade en mamma med en 
utvecklingsstörning, vilket skulle kunna innebära att det föds ca 160 barn varje år av en 
mamma med utvecklingsstörning (vid en beräkning utifrån prevalenstalet 1,4) 
(Socialstyrelsen 2006 s.28).  
 
 
5.2 Antal omhändertagna barn 
Föräldrarna står inför en hög risk att förlora sina barn, vilket gäller i alla länder med ett 
välutvecklat system av barnskydd. Internationell forskning visar en skillnad på mellan 30 % 
till 80 % som får sina barn omhändertagna. Denna höga andel omhändertaganden kan inte ses 
som bevis för att föräldraskapet skulle vara misslyckat, eftersom föräldrabeteenden inte är den 
enda faktorn för dessa omhändertaganden, utan dessa föräldrar möts av luckor när det gäller 
stödinsatser (Booth 2007a). Enligt en studie av Tareleton et al (2006 s.1) omhändertas barnen 
i ungefär 50 % av (de kända) fallen, vilket de menar vanligtvis är ett resultat av omsorg om 
barnens välmående och/eller på grund av frånvaron av lämpligt stöd.  
 
 
5.3 Föräldraförmåga 
Att definiera föräldraförmåga och föräldrakompetens är enligt Socialstyrelsen (2005 s.27) 
svårt, oavsett om det gäller föräldrar med eller utan utvecklingsstörning. Det är ett begrepp 
som är socialt konstruerat, bygger på normativa värderingar och sällan problematiseras. 
Ineland (2004 s.45) uttrycker angående normativa beslutsgrunder att om de som fattar beslut i 
ärenden som handlar om föräldrar med utvecklingsstörning i huvudsak lät sig vägledas av 
normativa förställningar om hur det bör vara, så skulle det vara riskfyllt om inte på annat sätt 
så rent rättsäkerhetsmässigt. För hur avgörs om någon är lämplig som förälder, vilka 
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kvalifikationer behöver man ha och var ska gränsen dras? Och vem ska avgöra detta, undrar 
Ineland.  
 
I en rapport från Socialstyrelsen (2005 s.26). skildras föräldraskap ”som en process i vilken 
föräldrarna engagerar sig i barnet, ger det fysisk och känslomässig omsorg, näring och 
skydd”. Vidare menas att barnets fysiska och känslomässiga behov behöver bli tillgodosedda 
samt att föräldrarna behöver kunna ge barnet en trygg miljö. Barnet behöver kunna känna sig 
förstått och kunna få tröst och stöd, vilket ger trygghet (a.a.).  
  
Begreppet ”good enough parenting” handlar om att det är i relation till barnets och inte till 
förälderns behov som den fysiska och känslomässiga omsorgen ska ses (Socialstyrelsen 2005 
s.26). En förutsättning för att kunna utgöra ett tillräckligt bra föräldraskap, som lyfts fram i 
Socialstyrelsens rapport från 2005, är förälderns egen självkänsla. Det menas att det finns 
samband mellan självkänsla och föräldrafunktion, varför förälderns självkänsla behöver vara 
”relativt bra”. God föräldraförmåga innebär att föräldern har förmåga att känna inlevelse och 
empati samt att kunna vara omsorgsfull. Man bör ha förmåga att trösta barnet och förstå de 
behov barnet kan ha samt ha förmåga att utföra praktiska uppgifter (a.a. s.26f). Vikten av 
självkänsla som en förutsättning för att utgöra ett gott föräldraskap menar även Killén (i 
Socialstyrelsen 2005 s.26).  
 
Kompetens, menar en del forskare, kan vi förstå som ”distributed features of parents’ social 
network rather than as an individual attribute” (Booth & Booth 1998 i Socialstyrelsen 2005 
s.27). Med detta menas enligt författarna att man inte ska inrikta sig på de enskilda 
individernas förmågor och oförmågor utan istället se familjen som en helhet och att 
föräldrarnas sociala nätverk är en resurs ifråga om föräldrakompetens (a.a.).  
 
Utifrån forskning kan föräldraförmåga inte bedömas utifrån resultat från IQ-test, då den 
sortens tester inte visar hur individen anpassar sig till omgivningen. Alltså kan inte IQ-tester 
användas för att bedöma föräldraförmåga (a.a.). Också Wade et al (2007 s.90) tar upp att 
föräldra-IQ är en dålig indikator på föräldrakompetens, men trots det används klassifikationen 
utvecklingsstörning för att antyda en mängd föräldrabrister inklusive reducerad kapacitet att 
lära sig lämpliga föräldrabeteende. Att arbeta utifrån en persons brister eller patologi menar 
Wade et al är karakteristiskt för den professionellt centrerade praktiken  
 
Kollberg kommer i sin avhandling från 1989 med syfte ”att spåra upp och beskriva de mödrar 
som klassats som förståndshandikappade” och ”att söka faktorer med betydelse för 
föräldrafunktionen hos dessa mödrar” fram till att hur stabila de emotionella förhållandena 
under mammans egen uppväxttid har varit är av stor betydelse för hur kvinnan klarar av 
mammarollen, vilket gäller oavsett om kvinnan har en utvecklingsstörning eller ej (Kollberg 
1989 s.222). Bakk och Grünewald menar likaså att om föräldrar med utvecklingsstörning kan 
ta hand om sina barn ofta är påverkat av om kvinnan själv har haft en stabil uppväxt och en 
god mammaförebild och att ifall mamman har ”nått en god social anpassning” så är det 
relativt möjligt att klara sitt föräldraskap (Bakk & Grünewald 2004 s.52).  
 
Utöver dålig självkänsla är brist på pengar, skulder, arbetslöshet, brister i färdigheter, problem 
med hushållet, osäkra förhållanden och ensamstående föräldraskap aspekter som påverkar 
föräldern med utvecklingsstörning menar Sheerin (1998 s.130). 
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5.4 Barnen som riskgrupp 
Det är påtagligt, menar McGraw & Sturmey (1993 s.106), att dessa föräldrar och familjer är 
en heterogen grupp med vida olika föräldrafärdigheter och med olika personliga och 
familjeomständighetsmässiga erfarenheter. Denna heterogenitet är viktig att ha i minnet när 
man förutspår vilka barn som är i risksituation. 
 
Det finns inte enligt Socialstyrelsen (2005 s.32) så många studier kring barnen till de med 
utvecklingsstörning. Studier som finns menar att föräldrarna är en riskfaktor för barnen, men 
eftersom föräldrarna inte är en enhetlig grupp så varierar situationen för olika barn både när 
det gäller vilka problem som finns och när det gäller vilken hjälp och vilket stöd som finns att 
få. Det finns dock en del identifierade riskområden: att barnen i större omfattning (än andra 
barn) riskerar att få för lite stimulans och att de löper större risk för att råka ut för olyckor i 
hemmet, att de riskerar att försummas samt att utsättas för våld. Barnets utveckling har också 
rapporterats vara utsatt för risk i de fall mödrarna hade en intelligenskvot på IK _> 60, ett 
äldre syskon var omhändertaget, om båda föräldrarna hade en utvecklingsstörning eller om 
det i familjen förekom psykiatriska problem och/eller drogmissbruk.  
 
Några av de mest signifikanta bristerna hos föräldrar med utvecklingsstörning är deras brist 
när det gäller att ge stimulering i hemmet samt stimulering av barnets kognitiva utveckling 
(McGraw & Sturmey 1993 s.111). Andra brister som kan finnas handlar om att kunna fatta 
beslut och lösa problem i riskfyllda situationer i hemmet, men det finns indikationer på att 
dessa mödrar kan ta passande beslut i situationer med klara konsekvenser. Som exempel ges 
vad man ska göra om bebisen börjar skaka. Men i situationer där responsen är liten eller det 
inte blir någon respons alls så har dessa mödrar svårigheter att fatta beslut. Detta är dock 
svårigheter som speciellt i högrisksituationer även mammor utan utvecklingsstörning, men 
från en liknande socioekonomisk grupp, kan uppleva (a.a. s.112). 
 
Kaatz (1992 s.212) menar att det finns ett antal ämnen att koppla till föräldrar med 
utvecklingsstörning ur ett vårdperspektiv, bland annat nämns att föräldrarna ofta skulle sakna 
lämplig stimulering för att barnet ska växa och utvecklas, risk för en opassande nutrition och 
att föräldrarna ofta inte klarar av att upptäcka barnets medicinska behov. Att skapa band 
mellan förälder och barn samt visa kärlek är två av de viktigaste sakerna nya föräldrar 
behöver kunna och att hjälpa förälderns med att röra vid, kela med och prata med barnet är en 
av de viktigaste uppgifterna för personal inom hälsovården. För att belysa problemet ger 
Kaatz exempel: en pappa med utvecklingsstörning uppmuntras att prata med och sjunga för 
sitt nyfödda barn, varav pappan svarar ”Varför det? Han kan inte prata med mig/svara 
ändå”(min översättning) (a.a. s.216).  
 
Kaatz redovisar också andra risker för barnen: kända risker är försummelse eller utnyttjande, 
inadekvat tidig stimulation och ej upptäckta medicinska problem. En annan risk som hör till 
föräldrarnas kognitiva och intellektuella begränsningar är svårigheter med att identifiera 
barnens behov (a.a. s.211). Man har också identifierat faktorer som verkar hälsobefrämjande: 
om föräldern bara har ett barn, om relationen i äktenskapet är god, om föräldrarna villigt tar 
emot hjälp och om familjeekonomin är nog bra (Socialstyrelsen 2005 s.32).  
 
En del forskare, som Kaatz (1992 s.211), menar att försummelse är ett av de vanligaste 
problemen när det gäller dessa föräldrar, men att det inte handlar om en medveten 
försummelse utan att det har samband med själva utvecklingsstörningen samt 
livsomständigheterna för personer med utvecklingsstörning. Andra forskare menar tvärt emot 
att utnyttjande och försummelse inte alls är utmärkande för dessa (mödrar) och att man för att 
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kunna avgöra hur bra föräldrar de är behöver se till bristen på träning i barnomsorg och 
bristen på nödvändigt stöd. Det har framkommit i en studie av Feldman (1994 i 
Socialstyrelsen 2005 s.33) att barn till föräldrar med utvecklingsstörning kan försenas i sin 
utveckling och att beteendestörningar var vanligare än bland andra barn. Beteendestörningar 
har påvisats i flera studier (Socialstyrelsen 2005 s.33). Inlärnings- och psykosociala 
svårigheter hos barnen har delvis med föräldrarnas oförmåga att ge stimulans åt sitt barn. 
Beteendeproblem hos barnen kan också förklaras av skillnader mellan förälderns och barnets 
intellektuella kapacitet. Det finns rapporterat att speciellt pojkar som har bättre intellektuell 
kapacitet än sina föräldrar har en tendens att utveckla fler beteendeproblem än de barn som 
har en intellektuell kapacitet liknande föräldern (a.a.).  
  
Oftast är barnen till föräldrar med utvecklingsstörning normalbegåvade, men siffror visar på 
att 15-40 % av deras barn själva har en utvecklingsstörning (Socialstyrelsen 2006 s.28). 
 
Killén 2002 s.40) menar att för att barn ska kunna utvecklas behöver barnet ha realistiska 
förväntningar på sig, förväntningar som vare sig är för stora eller för små. Att ha realistiska 
förväntningar på sitt barn innebär att man ser realistiskt på vilken utvecklingsnivå barnet 
befinner sig på och på dess faktiska och potentiella färdigheter. Dessa förväntningar kan både 
vara stimulerande, utmanande och bekräftande. Genom att ha realistiska förväntningar hjälper 
man barnet när det gäller att strukturera sitt liv, man beskydda det och sätter nödvändiga 
gränser för det. 
 
 
5.5 Kan lära sig adekvat föräldraskap 
Det är en vanlig uppfattning att personer med utvecklingsstörning kommer att bli 
inkompetenta föräldrar. Med förutfattad inkompetens underförstås en attityd mot föräldrarna 
som tyder på att man gör en förhandsbedömning och kanske också har en respektlöshet emot 
dessa föräldrar (Wade et al 2007 s.89). 
  
Studier har visat att föräldrar med en utvecklingsstörning kan lära sig nya färdigheter när det 
gäller växelverkan förälder-barn, när det gäller näring och barnmatningstekniker, 
beslutsfattande, säkerhet i hemmet, olycksfall och hur man hanterar sjukdomar. Wade et al 
påtalar också att för att insatserna ska bli lyckade behövs det att hänsyn tas till kontexten som 
föräldrarna lever i. Vidare betonas att interventionen ska fokusera på familjens styrkor och 
bygga på befintliga möjligheter, istället för att korrigera brister (Wade et al s.87). Forskning 
visar att professionella behöver visa respekt för familjerna, stärka positiva styrkor, jobba mot 
föräldradrivna mål, inkorporera föräldrarnas synpunkter på vad de vill för sin familj, behärska 
flexibla och varierande metoder när det gäller inlärning (som verbala instruktioner, rollspel, 
feedback) samt att de behöver erbjuda denna service långsiktigt. Dessa effektiva element av 
effektiva insatser karakteriserar den familjecentrerade praktiken (a.a. s.88). Enligt 
familjecentrerad praktik bör familjens och de professionellas uppfattningar av behov och 
stödinsatser vara likadana (a.a. s.89). Tareleton och Ward (2006 s.2) har kommit fram till att 
genom att få emotionellt och praktiskt stöd kan föräldrar med inlärningssvårigheter ofta bli 
”tillräckligt bra” föräldrar  
 
Ytterligare forskning har visat att personer med utvecklingsstörning kan lära sig att fungera 
adekvat i sin föräldraroll (Sheerin 1998 s.131) och att en förutsättning för detta är att 
föräldrarna är motiverade att ta emot hjälp samt att de ska kunna omvandla hjälpen till praktik 
(Socialstyrelsen 2005 s.47). Forskning publicerad så sent som 2007 (Tareleton & Ward 2007 
s.194) kommer fram till att föräldrarna kan möjliggöras att ge varandra stöd, utveckla 
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självförtroende och engagera sig mer positivt med de professionella och de system som 
ansvarar för säkerställandet av barnens välfärd, om de får ett passande stöd. Forskning från 
1983 av Gillberg et al (i Socialstyrelsen 2005 s.33) framhöll till skillnad från annan forskning 
att barnen till föräldrar med utvecklingsstörning hade en mycket dålig prognos och att kvinnor 
med utvecklingsstörning samt psykosocial belastning inte är kapabla att ta hand om barn. 
 
En artikel av Kaatz behandlar hur föräldraförmågan kan förbättras ur ett sjukvårdsperspektiv. 
Kaatz hävdar likaså att med lämpligt stöd så kan de flesta föräldrar med utvecklingsstörning 
vara bra föräldrar, trots att föräldrarna har hinder som kan verka oöverstigliga. Dessa hinder 
kan handla om att föräldrarna ofta saknar stödjande nätverk, har en fattig levnadsnivå och att 
många från barndomen har erfarenhet av utnyttjande och försummelse med en avsaknad av 
stödjande vuxna som älskat och brytt sig om dem (Kaatz 1992 s.209f).  
 
 
5.6 Bedömning av stödbehov  
 
5.6.1 Hinder vid stöd 
Det finns enligt Tareleton och Ward (2006 s.2). många hinder när det handlar om att 
föräldrarna ska få lämpligt stöd, bland annat när det gäller negativa eller stereotypa attityder 
mot föräldrar med inlärningssvårigheter, vilket kan handla om att professionella inte förstår 
vilken inverkan inlärningssvårigheter har på dessa föräldrars liv, något man upplevt främst 
inom enheter för Barn & Familj. Andra hinder menar samma forskare är att professionella har 
bestämda idéer om vad som ska hända föräldrarnas barn. Studier har också visat att föräldrar 
känt att de professionella förväntade av föräldrarna med inlärningssvårigheter att de skulle 
vara ”perfekta föräldrar” och att de hade extremt höga förväntningar på dem. 
  
 
5.6.2 De som erbjuder stöd till föräldrar med inlärningssvårigheter 
En mängd olika verksamheter och professioner är verksamma kring stödet för dessa föräldrar 
och deras barn, exempelvis sjuksköterskor, socialarbetare, barnmorskor, psykologer och 
terapeuter, vilka erbjuder en stor variation av hjälp som bedömning, hjälp i hemmet, 
färdighetsträning och känslomässigt stöd (Tareleton & Ward 2006 s.2).  
 
 
5.6.3 Vem som bedömer vad som behövs  
Föräldrars och de professionellas uppfattning menar Socialstyrelsen (2005 s.49) om vilket 
stöd föräldrarna behöver för att tillgodose barnens behov kan skilja sig åt, visar olika studier. 
Professionella och närstående kan se ett större stödbehov än vad föräldrarna själva anser sig 
ha, vilket kan betyda antingen att de professionella och närstående ser ett större stödbehov än 
vad som egentligen finns eller att föräldrarna har större behov än vad de själva upplever. Det 
innebär inte att föräldrarna inte skulle uttrycka behov, bland annat uttrycks behov av hjälp 
med att stödja barnets utveckling, hjälp med aktiviteter för barnet samt hjälp med 
barnuppfostran. Behov som professionella och närstående också ansåg fanns. Rapporter finns 
om att det är de professionellas bedömning som styr vilka insatser föräldrarna får (a.a. s.94).  
 
 
5.6.4 Föräldrars önskemål om stödets utformning 
Wade et al (2007) undersöker hur fullständig den hjälp är som föräldrar med 
utvecklingsstörning får, genom att identifiera de saker föräldrarna själva anger är till hjälp 
respektive ej till hjälp, samt karaktären på det stöd de önskar (Wade et al 2007 s.90). Studien 
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visade att föräldrarna föredrog familjecentrerat stöd och att de oftare angav professionellt 
centrerat stöd som ohjälpsamt. Detta stöder antydningar från tidigare forskning om att stöd 
som föräldrarna finner hjälpsamt karakteriseras av familjecentering (a.a. s.94). Detta ger en 
fingervisning åt dem som ger stöd, att stödet bör fokusera på de individuella styrkor och 
behov som varje familj har (a.a. s.94).  
 
 
5.6.5 Bedömning av stöd  
Socialstyrelsen (2005) menar att det finns viss kunskap att ta i beaktande vid planerande av 
insatser för dessa personer. Utredningar bör innehålla både en bedömning av diagnostik och 
funktionalitet. Den praktiska kompetensen, sociala förmågan och faktorer som kan gynna 
”barnets återhämtning” behöver utredas. Behov och livssituation för föräldrar, eventuella 
partners, barn och familj behöver också utredas. Andra saker som behöver utredas är 
familjerelation, hur föräldrarnas erfarenheter av barn ser ut och deras förmåga att hantera 
stress, vilka sociala stressfaktorer som finns samt vilka informella nätverk som familjen har 
och dess sociala stöd (Socialstyrelsen 2005 s.47). Det finns olika bedömningssätt när 
föräldrarnas behov av stöd ska utredas, men ett sätt som används frekvent är the Parent 
Assessment Manual, PAM (se Socialstyrelsen 2006 s.93ff om PAM). Barnens stödbehov 
utreds ofta av personal inom Barn och Familj (Tareleton & Ward 2006 s.2).  
 
Beslut som tas av biståndsbedömare när det gäller bedömning och stöd bör ha inverkan av 
både av att riskerna för barnen känns till och av de faktorer som är mest troliga att de har 
positiva utfall (James 2004 s.31). Kunskap om vad forskningen säger på området är 
användbar för att maximera stödinsatsers effekt och för att stödja ett effektivt beslutstagande. 
En god förståelse för de risker som finns för barnen ger en god grund för bedömningar av 
vilka risker som finns i varje individuellt fall (a.a. s.32).  
 
En kvinnas lindriga utvecklingsstörning, anför Kollberg (1989 s.208), får inte vara orsaken till 
att mor och barn separeras från varandra, utan det avgörande måste vara mammans faktiska 
möjligheter att fungera som förälder. 
 
 
5.7 Utformning av stöd 
 
5.7.1 Stödets utformning 
Vilken effekt skedda insatser ger beror enligt forskning både på vilka resurser som finns och 
hur väl behoven hos familjen har blivit utredda. Insatserna behöver utformas med hänsyn till 
”barnens behov och föräldrarnas styrkor och svagheter”. Insatserna behöver vara 
prestationsbaserade istället för kunskapsbaserade, med förebilder, praktisk feedback, beröm 
och belöningar (Socialstyrelsen 2005 s.48).  
 
Wade et al (2007 s.87) menar att familjer där en förälder har en utvecklingsstörning ofta har 
komplexa behov som uppstår ur fattigdom, dålig hälsa, social isolering, arbetslöshet, 
kommunikationssvårigheter, undermålig standard på hushållet, hög stress, en bakgrund med 
misshandel, depression och dålig självkänsla. Detta innebär att stödinsatser till dessa familjer 
kan vara en utmaning.  
 
Stöd för att hjälpa föräldrarna behöver vara förebyggande, familjecentrerat, skräddarsytt efter 
familjens behov, baserat på styrkor, långsiktigt och flexibelt (Tarleton & Ward 2007 s.194). 
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Att ge generell service, exempelvis konventionella ”klasser” före födseln, kan för dessa 
föräldrar upplevas svårt eftersom de kan känna att de sticker ut (a.a. s.195). 
 
Tymchuck (i Socialstyrelsen 2005 s.42) påtalar att när det gäller de insatser man erbjuder så 
behövs det strategier, modeller och samordning. I de fall man använder sig av någon form av  
träningsprogram finns det också ett antal faktorer att ta hänsyn till när man bedömer om ett 
träningsprogram är lämpligt (a.a.). 
 
Olika stödinsatser kan bestå av till exempel gruppverksamhet för föräldrar, utbildning i 
hemmet och kombinationer av dessa samt program utanför hemmet (Socialstyrelsen 2005 
s.48). Insatserna bör baseras på föräldrarnas individuella behov (a.a. s.48). Forskare har 
identifierat några nyckelteman med viktiga principer vid utformandet av stöd: att servicen 
behöver stämma överrens med varje individ och dennes behov, att servicen behöver ges under 
en längre tid, att föräldrarna måste få lära sig på sitt eget sätt i sin egen takt och att föräldrarna 
behöver stöttas för att vara delaktig i sina egna lokala sammanhang (a.a.).  
 
Wade et al (2007 s.94) har i en studie visat att det stöd som föräldrarna med 
utvecklingsstörning själva anger vara det för dem det mest hjälpsamma stödet är 
familjecentrerat stöd, vilket ger en fingervisning till professionella att stödet bör fokusera på 
de individuella styrkor och behov som varje familj har. Resultatet i nämnda studie menar 
författarna stämmer överrens med annan forskning kring effektiv intervention för föräldrar 
med utvecklingsstörning. De menar att en lyckad ”behandling” inte enbart har att göra med 
effektiva inlärningsmetoder, utan att det även behövs att man visar respekt för familjen, att 
man förstärker positiva kvalitéer samt föräldradrivna mål och hembaserad ”behandling” (a.a.).   
 
Flera studier har visat att professionella har en kunskapsbrist när det gäller personer med 
utvecklingsstörning. Professionella behöver i mötet med dessa personer anpassa sitt språk, 
med enklare ord och meningar samt oftare använda icke-verbal kommunikation (se 
Socialstyrelsen 2005 s.45). En studie har visat att professionella har bristande kunskaper när 
det gäller utvecklingsstörning, bland annat visades denna kunskapsbrist i att de undersökta i 
studien ”förlitade sig på det verbala språket” och att det fanns en tendens att man inte 
anpassade sitt språk till personer med utvecklingsstörning (McConkey et al, se Socialstyrelsen 
2005 s.45).  
 
Booth (2007a) menar att det finns en lucka när det gäller stöd till föräldrar med intellektuella 
nedsättningar och att stödet är outvecklat och hoplappat. Föräldrarnas tillkortakommanden är 
väldokumenterade. Föräldraskap görs svårare genom att alla sammanlagda svårigheter 
underminerar deras kompetens och ökar deras känslighet. Det finns ett antagande och en väl 
spridd och ingrodd tro att de begränsningar personer med intellektuella begränsningar har gör 
dem opassande till föräldrar. Det är en utgångspunkt som leder till att alla de föräldrarnas 
brister ses som en del av deras natur och i och med det kan det inte ”korrigeras” (Booth 
2007a). 
 
Det finns beskrivet (Socialstyrelsen 2005 s.46) att socialsekreterare sek känner ambivalens, 
osäkerhet och beslutsvånda i ärenden som rör föräldrar med utvecklingsstörning. Föräldrarnas 
integritet och självbestämmande anses komma i konflikt med barnens rätt till en god 
uppfostran. 
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Problem som professionella upplever försvåra stödinsatser är brist på tid och personal, brist på 
resurser till utbildning, att insatserna samordnas dåligt och föräldrarnas svårigheter att ta sig 
till olika verksamheter (Socialstyrelsen 2005 s.48).  
 
5.7.2 Rätt sorts stöd 
Professionella som arbetar med service för vuxna med inlärningssvårigheter behöver träning 
när det gäller barnskyddsfrågor och de som arbetar inom allmän service eller inom service för 
barn å sin sida behöver träning kring vuxna med inlärningssvårigheter och deras stödbehov 
(Tareleton & Ward 2006 s.1).  
 
I en studie publicerad 2006 av Tareleton och Ward (a.a.)försöker man att kartlägga de 
svårigheter som föräldrar och professionella konfronteras med i sin situation och man gör i 
studien även en kartläggning av strategier när det gäller att erbjuda föräldrar med 
inlärningssvårigheter och deras barn ”rätt stöd” för att fortsätta som en familj (a.a.). Studien 
kommer bland annat fram till att det är många olika myndigheter och professionella som är 
engagerade kring dessa föräldrar och barn, bland andra socialarbetare, sjuksköterskor, 
barnmorskor och terapeuter. Vidare kom man fram till att det fanns många hinder för att 
kunna erbjuda passande stöd, till exempel negativa eller stereotypa attityder mot föräldrarna 
från en del professionellas sida, men många professionella försöker hjälpa föräldrarna att 
komma igenom dessa hinder så att de kan vara föräldrar med stöd. För att göra det försöker 
professionella väcka medvetenhet om föräldrar med inlärningssvårigheter och stödet till dem 
bland de professionella inom specialistservice som inte är inriktade på personer med 
inlärningssvårigheter. Man försöker utveckla tvärprofessionella och tvärbyråer som stöttar 
föräldrarna och deras familjer (a.a.).  
 
Ett effektivt stöd menar Tareleton och Ward innefatta en stor spännvidd av olika strategier. 
Dessa olika strategier omfattar att tidigt identifiera föräldrar med inlärningssvårigheter, att 
stötta under graviditeten och att utreda stödbehov. Vidare behövs färdighetsträning, hjälp i 
hemmet och föräldragrupper. Det behöver finnas ett flexibelt stöd för att möta familjernas 
individuella och skiftande behov och man behöver hjälpa föräldrarna att engagera sig ”med 
barn- och familjeservice” och arbetet bör vara tvärprofessionellt. Det är också viktigt att 
tillhandahålla information om olika aspekter av föräldraskap, som är lätt för föräldrarna att 
förstå. Juridiskt stöd är även det väldigt viktigt, speciellt under juridiska processer kring 
barnskydd (a.a.).  
 
Många vuxna med inlärningssvårigheter är enligt Tareleton och Ward bedömda att vara ”för 
kapabla” för att kvalificera sig för det stöd de skulle behöva. Behörighetskriterierna för att få 
service behöver ta i beräkningen de ytterligare behov som finns för att stötta föräldrar. 
Utveckling och spridning av bra praktik inom detta område kräver handling på flera nivåer, på 
individuell och familjenivå, inom de lokala stödenheterna och på nationell politisk nivå (a.a.).  
 
Stöd kan enligt Booth (2007) vara kompetenshämmande och förstärka föräldrarnas känsla av 
att inte vara adekvata föräldrar, vilket underminerar föräldrarnas oberoende. 
Kompetenshämmande stöd innebär ofta att den professionelle gör saker åt eller för förälderns 
istället för att göra motsatsen och arbeta tillsammans med föräldern. 
 
Booth (2007) menar att behoven hos föräldrar med intellektuella nedsättningar går över flera 
servicegränser, vilket kan leda till att de inte tillhör/”ägs” av någon alls, att ingen tar ansvar 
över helheten. Som föräldrar möter de Barn & Familjeteam, men som personer med 
funktionsnedsättningar möter de Handikappenheter. Det finns exempel på att föräldrar inte i 
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egenskap av sina funktionsnedsättningar har varit i tillräckligt behov hjälp men som föräldrar 
har svårt att ta hand om sina egna barn.  
 
Man har funnit att om föräldrarna och deras barn hamnar i ett Barn & Familjeteam leder det 
till en splittrad service, brist på samverkan och dålig dokumentering (Booth 2007a). 
 
5.7.3 Strategier för positiv praktisk verksamhet 
Tareleton & Ward (2006 s.3f) har gjort en översikt över olika strategier för professionella som 
ger stöd, som de kan använda sig av. Några av dessa strategier är: 
 
- att tidigt identifiera föräldrar med inlärningssvårigheter och att hjälpa andra yrkeskategorier 
att identifiera dessa föräldrar samt att utveckla strategier för samarbete och omsorgssätt.  
 
- att ge lättförstådd information innan en graviditet och före barnets födsel och stötta och ge 
tid att förstå sina valmöjligheter, etablera en tidig kontakt med relevanta ”servicegivare” och 
att ha ett nära samarbete med BB (a.a. s.3). 
 
- att utreda förälderns behov av stöd med hjälp av en tvärprofessionell organisation och utreda 
förälderns kompetens snarare än iq. De professionella bör göra sig medvetna om på vilken 
nivå föräldrarna förstår, så att de vet hur de bäst kan kommunicera med dem. Att tillsätta 
lagom med tid för att på ett passande sätt kunna förklara saker för föräldrarna (a.a.). 
 
- vidare är en strategi att erbjuda färdighetsträning och stöd för föräldrarna, vilket kräver tidig 
utredning av deras kompetens, information som är lätt att förstå eller att ett anpassat material 
används. Lärandet bör ske på ett personcentrerat sätt, där man bryter ner det som ska läras i 
små bitar. Istället för att döma föräldrarna bör man berömma dem och bekräfta deras 
färdigheter samt stötta dem på kreativa sätt. Vara tydlig och ärlig med förväntningar på dem, 
förklara de olika professionernas roller och gränser och hjälpa föräldrarna att komma i kontakt 
med andra professionella. Ett flexibelt stöd som bygger på familjens behov vid olika tillfällen, 
inkluderat pågående stöd när barnet växer och blir äldre samt fortsatt stöd då barn har blivit 
adopterade (a.a.). 
 
- när det gäller informellt stöd för dessa föräldrar så har föräldragrupper en viktig roll. I dessa 
föräldragrupper kan man använda anpassat föräldramaterial med fokus på de svårigheter som 
för tillfället är viktiga för föräldrarna, som exempelvis trakasserier och mobbning och 
hälsosam mat. Där erbjuds de jämlika prestationer och kan dela erfarenheter samtidigt som 
det förhindrar isolering, erbjuder ett socialt stöd under skollov, möjliggör tillgång till 
kommunens inrättningar och ger en pågående kontakt med personal för informellt råd och 
stöd (a.a.). 
 
-ytterligare en strategi för en positiv praktik är att involvera den utökade familjen eller 
storfamiljen eftersom de kan fungera som en stöttepelare för föräldrar och barn, men detta på 
föräldrarnas villkor så att de kan styra det. De professionella behöver undvika att involveras i 
familjers stridigheter samt behöver vara tydlig mot den utökade familjen hur 
barnskyddsprocessen fungerar (a.a.). 
 
-Att hjälpa föräldrar att anlita andra omsorger vilket kan ske genom att medvetandegöra dem 
om den allmänna service som finns och få dem att upptäcka vidare sociala svårigheter som 
påverkar familjen (t ex hushållsproblem) o.s.v. (a.a. s.4). 
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-för att stödet ska bli effektivt är det viktigt att arbeta tvärprofessionellt, genom möten och 
kommunikation, utveckling av samarbetsregler, policys och omsorgssätt. Stödet behöver vara 
väl planerat, koordinerat och konsekvent. De med begränsad kunskap kring 
utvecklingsstörning och arbetet med dessa föräldrar behöver träning, råd och stöd (a.a.). 
 
-företrädarskap för föräldrarna kan, speciellt under juridiska processer kring 
omhändertaganden, spela en viktig roll. Under en juridisk process kring barnskyddet behöver 
föräldrarna advokat eller annat stöd samt tydliga förklaringar av hur processen går till och av 
de olika professionernas roller (a.a.). 
 
Arbetet med föräldrar med intellektuella nedsättningar kan sammanfattas som träning och 
adekvat socialt stöd, vilket Booth menar att både forskare och praktiker kan stå för (Booth 
2007). Det finns vissa kunskaper om föräldraträning, som att mödrars kunskap och färdigheter 
kan förbättras inom alla områden i föräldraskap genom träning, även om förmågan att lära sig 
varierar mellan individer. Att det är nödvändigt med periodisk och pågående uppfräschning 
för att bibehålla inlärda färdigheter långsiktigt, att föräldrarna lär sig bättre genom att öva i 
sina egna hem och när deras partner är involverad. De som ger träningen behöver ha 
erfarenhet av att arbeta med personer med en intellektuell nedsättning och det är viktigt med 
ett positivt förhållande mellan tränare och förälder. Träningen blir mer effektiv om den 
definieras och specificerat på ett tydligt sätt samt om individuella mål är satta och 
presenterade i små, taktfulla och konkreta steg. Träning är också mer effektivt när det är 
intensivt, konsistent och fortlöpande än när det är oregelbundet, ickeupprepande och ges av 
olika personal (Booth 2007b). 
 
Vid en insats i familjer behöver man respektera och stötta de emotionella banden mellan 
förälder och barn. Attityden hos de som ger stödet är avgörande för effektiviteten. Stöd 
behöver erbjudas för föräldrar och barn, i första hand i egenskap av personer och är mest 
effektivt när det är konsekvent, icke inkräktande eller påhängset. Föräldrarna bör ha möjlighet 
att delta i besluten som påverkar deras familj och de behöver känna att de har kontroll over 
olika händelser. Slutligen behöver de som ger service vara tillgängliga även för det informella 
stöd som redan finns (a.a.).  
 
 
5.7.4 Perspektiv 
Det finns olika perspektiv att resonera utifrån kring stödet för föräldrar med 
utvecklingsstörning och svagbegåvning. Barn- och föräldraperspektiv berörs nedan. 
 
Både föräldrar och barn i denna situation har behov av stöd och därför kan det lätt bli 
konkurrens och diskussion om vems intresse som ”ska väga tyngst” (Bakk & Grunewald 2004 
s.52). Kaatz (1992) menar att debatten handlat mindre om barnens rättigheter och mer om de 
utvecklingsstördas rätt att ha samma rättigheter som andra medborgare så som att ha friheten 
att välja, att gifta sig och att skaffa barn (Kaatz 1992 s.210). 
 
Ineland för i en artikel ett resonemang om behovet av att villkoren för familjer där föräldrar 
har en utvecklingsstörning behöver bli problematiserade och sedda som mer invecklade än 
vad han anser vara fallet idag. Genom att, som en del gör, lyfta fram egna ståndpunkter, 
kanske efter sina egna erfarenheter av att ha växt upp som barn till en förälder med 
utvecklingsstörning eller från andra erfarenheter, och då legitimera sina egna åsikter ”genom 
att underminera andra perspektiv” riskerar man att förenkla frågan om föräldrar med 
utvecklingsstörning. Ineland menar att ”komplicerade frågor kräver komplicerade svar” 
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(Ineland 2004 s.138f). Om professionella bedömare bara intar barnperspektiv finns det en risk 
att bedömningarna byggs på förenklade bilder av personer med utvecklingsstörning. Eftersom 
personer med utvecklingsstörning liksom personer utan utvecklingsstörning formas av sina 
livserfarenheter, sin historia och sin sociala miljö och är unika individer är det riskabelt att 
uttala sig om personer med utvecklingsstörning som kategori och att göra allt för vida 
generaliseringar av dem (a.a. s.141).  
 
Att ha ett barnperspektiv innebär ”att försöka förstå något om hur barn uppfattar och upplever 
sig själva, människorna och världen runt omkring sig, hur de tänker, funderar och formulerar 
sig” (Lindh-Munther 1989 i Socialstyrelsen 2006 s.15). Att ha ett barnperspektiv kan innebära 
att ha barnets bästa för ögonen och att låta barnet komma till tals. Barnperspektiv kan 
innebära att man hävdar barnets bästa, slår vakt om barnets rättigheter samt att man värnar om 
att barnets behov blir tillgodosedda (Socialstyrelsen 2006 s.15). 
 
Kollberg (1989 s.208) menar att barns och föräldrars rätt ”borde ses som en gemensam 
angelägenhet och också stöttas och hjälpas som en enhet”. 
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6. Resultat och analys 
 
De tre informanterna A, B och C är alla socionomer och arbetar som socialsekreterare inom 
tre olika kommuner. A arbetar på Handikappenheten och har arbetat med handikappfrågor 
sedan 1981 inom landstinget och sedan 1988 inom kommunen. B arbetar på Barn & 
Ungdomsenheten och har arbetat som socialsekreterare de senaste 25 åren. C gick ut 
socionomutbildningen 1998 och arbetar på Barn & Familjenheten. Varken A eller C läste 
något om utvecklingsstörning under sin utbildning, men B gjorde det.  
 
6.1 Hur socialsekreterarna gör sin bedömning  
 
6.1.1 Risker för barnen och svårigheter hos föräldrarna 
För att kunna göra korrekta bedömningar behöver de professionella känna till riskerna och 
svårigheterna för dem som de bedömer. Det utgör en god grund vid bedömning av dessa 
föräldrar att ha en uppfattning om vilka risker som finns för dessa barn, för att kunna bedöma 
vilka risker som finns i de enskilda fallen (James 2004 s.32). 
 
Alla de tre intervjupersonerna menar att det finns risker och problem för barnet, beroende på 
hur stor den intellektuella nedsättningen hos föräldern är. De ser problem med de rent 
praktiska sakerna och B ger konkreta exempel: att föräldern helt enkelt ska glömma barnet, 
till exempel liggandes på skötbordet med risk för att trilla ner i golvet. Eller att inte förstå hur 
man lagar mat på rätt sätt, värma upp välling rätt – praktiska saker som kan orsaka skada om 
det blir fel, säger B. A menar att praktiska problem hos dessa föräldrar kan handla om 
organisering och planering, att se vad som behöver göras och att se vad barnet kan behöva. 
Att kunna ta del av samhällsinformation som man som förälder kan behöva. A tar upp att det 
kan bli problematiskt när en förälder har svårt att klara av saker för sin egen del och att sen 
behöva klara av de sakerna för ett barn, som är helt beroende av en. C uttrycker att många av 
föräldrarna nog klarar av att ta hand om sitt barn rent fysiskt med omvårdnad den första tiden, 
men att svårigheterna ökar på sikt. Om barnet till exempel behöver läkarvård så kan det vara 
svårt för föräldern att veta när man ska söka vård, var man ska söka och om barnet sedan har 
fått medicin, hur är ordinationen, hur ofta man ska ge medicinen och att veta om barnet har 
fått i sig rätt mängd. 
 
Detta är risker och problem som visas i forskning. Enligt Kaatz (1992) så finns det en risk att 
barnen ska få ett olämpligt näringsintag och att föräldrarna i många fall inte har förmåga att 
upptäcka de medicinska behoven barnet kan ha. En annan känd risk som Kaatz tar upp är just 
svårigheter med att identifiera barnets behov (Kaatz 1992 s.212, 216, 211). När det gäller de 
av intervjupersonerna nämnda problemen kan det sägas handla om försummelse, vilket av en 
del forskare anses vara ett av de vanligare problemen när det gäller de här föräldrarna (a.a. 
s.211, Socialstyrelsen 2005 s.32). Viktigt att ha i åtanke påpekar Kaatz (1992 s.211) är då att 
det inte är fråga om någon medveten försummelse utan att det är ett resultat av föräldrarnas 
utvecklingsstörning och deras livsomständigheter. Frågan om föräldrarna i större utsträckning 
än andra föräldrar försummar sina barn är bland forskarna en tvistefråga, då en del menar att 
försummelse inte alls är något som utmärker de här mödrarna.  
 
När det gäller kärlek och anknytning till sitt barn är det inte något som informanterna själva 
tar upp som något som skulle vara ett problem. ”De kan ju säkert älska sitt barn lika mycket, 
det är inte det” uttrycker A. C är inne på samma spår som A när det gäller kärlek till sitt barn 
och säger att ”många föräldrar klarar nog av att vara nära sitt barn och att ge mycket kärlek 
första tiden under anknytningen”. Det är också C:s erfarenhet att föräldrar med 
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utvecklingsstörning vill sina barn väl. B har å sin sida erfarenhet av att anknytningen inte 
fungerar alls mellan de här föräldrarna och deras barn, men har även erfarenhet av att det är 
”precis tvärt om”, med en väldigt känslomässigt engagerad mamma som hade en väldigt god 
första känslomässig kontakt. Till skillnad från vad informanterna upplever, även om B har 
erfarenhet av båda fall där anknytningen fungerat och där den inte har fungerat, så menar 
Kaatz (1992 s.216) att när det gäller att visa kärlek och att skapa band mellan förälder och 
barn så kan det vara problematiskt för personer med utvecklingsstörning och ger ett exempel 
med en pappa till ett nyfött barn, där pappan inte förstår vitsen med att prata med och sjunga 
för sitt nyfödda barn eftersom barnet ju inte kan prata med honom (Kaatz 1992 s.216). Å 
andra sidan så påpekar Olson & Springer (2006 s.12) att en utvecklingsstörning inte innebär 
att personen har annorlunda känslor än andra, vilket styrks av särskilt A och C som uttryckt 
att föräldrarna säkert kan älska och ge mycket kärlek till sitt barn. 
 
Utöver de praktiska sakerna som kan innebära svårigheter tar B upp bristen på förmåga att 
förstå och följa med barnet utvecklingsmässigt, att ge barnet rätt åldersadekvat stimulans och 
att ställa rätt krav sett till åldern hos barnet. Som Killén (2002 s.40) menar innebär att ha 
realistiska förväntningar på sitt barn en hjälp för barnet att strukturera sitt liv och är en 
nödvändighet för att barnet ska kunna utvecklas, det är även ett sätt varvid man skyddar 
barnet på och ett sätt att sätta de gränser som är nödvändiga. B menar att det är viktigt att inte 
resonera med ett barn på 1 år som att hon eller han skulle förstå orsak och verkan eller att inte 
behandla en treåring som man behandlar en bebis. Detta är viktigt eftersom som Killén (a.a.) 
menar så förutsätter förmågan att kunna ha realistiska förväntningar att man kan se realistiskt 
på vilken utvecklingsnivå barnet befinner sig på och att man kan se barnets faktiska och 
potentiella färdigheter och varken ha för stora eller för små förväntningar på barnet.  
 
På sikt ser B och C att svårigheterna ökar. C säger att barnen ibland växer om föräldrarna och 
att tonåringen då kanske blir mamma åt sin mamma. Om barnets intellektuella kapacitet och 
även dess kapacitet på andra områden ökar uttrycker B: 

 
 ”Hur blir det i en familj om barnet rent intellektuellt går om sin förälder, om 
barnet är den som förstår bäst och föräldern inte kan svara upp mot 
utvecklingen hos sitt barn?”  

 
Dessa funderingar kring problematiken om barnet får ett högre intellekt än föräldern som 
intervjupersonerna tar upp är relevanta då forskning visar att framförallt pojkar med en högre 
intellektuell kapacitet än föräldrarna tenderar att utveckla fler problem med beteendet, mot de 
barn med en intellektuell kapacitet på sin förälders nivå (Socialstyrelsen 2005 s.33).  
 
C menar att ifall där förälderns barn också har en utvecklingsstörning så blir det ännu svårare 
för föräldern att stötta sitt barn i skolan. Men som Socialstyrelsen (2006 s.28) påtalar är 
barnen till föräldrar med utvecklingsstörning oftast normalbegåvade, även om siffror visar på 
att 15-40 % av deras barn själva har en utvecklingsstörning. C fortsätter:  
 

”att stötta sitt barn i skolan ju kan vara svårt även för en förälder utan 
utvecklingsstörning. Även normalbegåvade barn behöver också stöd hemifrån 
och hjälp med läxor, vilket kan bli svårt om du själv har en svagbegåvning eller 
utvecklingsstörning, menar C.  
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Som Larsson & Holmbom (2007) skriver innebär en lindrig utvecklingsstörning bland annat 
att individen har svårigheter med akademiska färdigheter som att läsa, skriva och räkna, vilket 
rimligtvis borde kunna leda till de svårigheter att stötta sitt barn i skolan som C tar upp. Även 
om ett barn inte får en utvecklingsstörning så visar studier (Feldman 1994 i Socialstyrelsen 
2005 s.33) att barn till föräldrar med utvecklingsstörning kan få utvecklingsförseningar och att 
det är vanligare med beteendestörningar hos dessa barn än hos andra barn, vilket kan vara ett 
resultat av skillnaden mellan förälderns och barnets intellekt.  
 
I empirin finner vi att A och B uttrycker en större oro för barnets första tid än vad C gör, men 
att B uttrycker som C att svårigheterna kan öka med tiden. A och C betonar att det inte är 
bristen på förmåga att visa och känna kärlek som är problemet för dessa föräldrar:  
 

”De kan ju säkert älska sitt barn lika mycket, det är inte det” (A). 
 
Bristerna informanterna tydliggör är istället problemen med att organisera och planera, att 
kunna se och förstå barnets behov, svårigheter vid praktisk omvårdnad där den intellektuella 
nedsättningen kan göra att de exempelvis inte förstår hur de ska ge sitt barn medicin på rätt 
sätt, att de inte ska tillaga vällingen rätt, problem med att kanske inte kunna hjälpa till i 
skolgången när det gäller saker som läxor samt problematiken i de fall där barnet går om sin 
förälder intellektuellt. 
 
Informanterna är medvetna om att barnen tillhör den riskgrupp som forskningen har visat att 
de tillhör. Ett exempel på detta som gavs var om hur extra svårt det blir om även barnet har en 
utvecklingsstörning. Dock bör man ha i åtanke som McGraw och Sturmey (1993 s.106) tar 
upp, att föräldrar med utvecklingsstörning inte är en homogen grupp, utan att alla föräldrar 
har olika färdigheter när det gäller föräldraskap och även olika personliga och 
familjeomständighetsmässiga erfarenheter bakom sig, vilket gör att alla barn inte är i samma 
risksituation. Informanterna ger också exempel på professionella som arbetar med föräldrar 
med utvecklingsstörning utan tillräckliga kunskaper om vad en utvecklingsstörning kan 
innebära, medan forskare betonar vikten av utbildning inom just detta när man ska arbeta med 
dessa föräldrar. Studier har visat att en del som arbetar professionellt med personer med 
utvecklingsstörning har bristande kunskaper när det gäller just utvecklingsstörning 
(Socialstyrelsen 2005 s.45). Tareleton och Ward (2006 s.1) påtalar också att professionella 
som arbetar inom allmän eller barnservice behöver träning när det gäller vuxna med 
inlärningssvårigheter. 
 
 
6.1.2 Hur föräldrarna kommer i kontakt med socialtjänsten 
Frågan om hur föräldrarna kommer i kontakt med socialtjänsten är väsentlig då det kan säga 
något om vikten av en uppmärksam omgivning, vikten av samverkan och hur pass medvetna 
föräldrarna själva är om att de kanske kan behöva stöd och hjälp.  
 
På frågan om man har några rutiner för att fånga upp dessa föräldrar eller hur de kommer i 
kontakt med socialtjänsten svarar A att eftersom insatserna är frivilliga så vet man inte vilka 
föräldrar som finns, som kan behöva stöd. Föräldrarna kan komma i kontakt med 
socialtjänsten via Habiliteringen eller någon anhörig. Eller så har barnet börjat på dagis och 
där har de sett att det inte fungerar så bra och så hör förskolan av sig. Men är det så illa, säger 
A, att det inte fungerar så är det inte Handikappenheten som A arbetar på som ansvarar för det 
utan det hör i så fall till Barn & Ungdomsenheten, vilka de dock kan samarbeta med och sätta 
in insatser tillsammans. I B:s fall berättar han att ibland så kommer föräldern till 
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Socialtjänsten efter en anmälan från särskolan och i de fall kvinnan har kontakt med en LSS-
handläggare och är eller blir gravid så kan LSS-handläggaren göra en anmälan om det till 
Socialen. Även enligt C:s erfarenhet kommer de flesta i kontakt efter att en anmälning har 
gjorts. Anmälningar kan komma från MVC, BVC, Handikappenheten eller förskolan efter att 
de har märkt att det inte fungerar för föräldern och barnet. Organisationen C arbetar i är 
uppbyggd så att Barn & Familj tar de tyngsta ärendena, men det finns också en 
mottagningsenhet som tar emot och gör lättare utredningar, vilket innebär att de ärenden som 
kommer till C ofta är anmälningar. Vid en konstaterad utvecklingsstörning har personen ofta 
kontakt med en Handikappenhet där de redan får insatser ifrån och om det där blir känt att en 
person är gravid så vänder sig ibland föräldern eller den blivande föräldern tillsammans med 
Handikappenheten till C på Barn & Familjenheten. 
 
Tarleton och Ward (2006 s.1) menar att det finns vuxna med inlärningssvårigheter som har 
fått bedömningen att de är för kapabla att klara sig själva för att vara berättigade stöd de 
egentligen skulle behöva, vilket borde betyda att de i någon mån redan är kända av 
myndigheterna. Om detta stämmer på svenska förhållanden är svårt att veta. Kanske har man 
ansökt om stöd enligt LSS men inte bedömts tillhöra personkrets 11 och alltså fått avslag. 
Men ett avslag från LSS-handläggare innebär ju inte att man inte kan få stöd utifrån SoL. 
Eftersom de flesta av föräldrarna kommer i kontakt med socialsekreterarna efter att någon 
annan har gjort en anmälan och föräldrarna oftast inte själva söker hjälp, så kanske inte 
problemet med att vuxna med inlärningssvårigheter skulle vara bedömda som för kapabla för 
att få stöd gäller i Sverige, med de lagar och det stödsystem som finns här.  
 
 
6.2 Hur bedömningen görs i de olika kommunerna 
De tre informanterna/socialsekreterarna har delvis olika sätt som de utför sina bedömningar 
på, kanske beroende på vilka resurser kommunen de arbetar i har och kanske beroende på hur 
många föräldrar med utvecklingsstörning eller svagbegåvning de har varit i kontakt med och 
hur stort antal kända individer som bor i kommunen. 
 
 
9.2.1 Bedömningen i A:s kommun 
A använder sig ofta av hembesök och försöker gå igenom hur en dag fungerar vid sina 
bedömningar samt samlar in så mycket information som det är möjligt, genom att begära in 
läkarintyg, eventuella ADL-bedömningar (ADL, Aktiviteter i dagligt liv), beroende på barnets 
ålder, tar reda på hur det fungerar för barnet i skolan, vilket nätverk som finns (kanske en god 
man, mamma eller mormor). En del personer har inte haft behov av insatser från 
Socialtjänsten förrän de blivit föräldrar, men i de fall när föräldrarna redan har kontakt med 
Socialtjänsten så är de ju redan kända av dem. I annat fall kanske Habiliteringen (inom 
Landstinget) har haft kontakt med föräldern och gjort utredningar. Om föräldern varit i 
kontakt med Habiliteringen tidigare brukar de ha ett ganska bra grepp om vad den aktuella 
personen klarar och vad det finns brister i. I de fallen kan Socialtjänsten och Habiliteringen 
göra en preliminär bedömning tillsammans: ”Vi tror att du behöver hjälp med det här”(A).  
 
I kommunen som A arbetar i använder man inga särskilda mallar eller blanketter vid 
bedömningar av vilket stödbehov föräldrar med lindrig utvecklingsstörning eller 
                                                 
1 LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att få stöd och service utifrån LSS 
behöver man tillhöra en av tre personkretsar. Personkrets 1 omfattar personer med utvecklingsstörning, autism 
eller autismliknande tillstånd. 
 

  22



svagbegåvning har. Eftersom det är så få fall, så få föräldrar med utvecklingsstörning som 
man kommer i kontakt med, så får man ibland ”uppfinna hjulet varje gång”, vilket även gäller 
i andra typer av ärenden som är få till antalet. Ifall det handlade om en större grupp med fler 
fall kanske man skulle utarbeta en klarare strategi, menar A. 
 
Socialsekretarena har i den kommun som A arbetar i inte haft kontakt med så väldigt många 
föräldrar med utvecklingsstörning eller svagbegåvning, men flera forskare menar att antalet 
föräldrar med utvecklingsstörning blir fler och fler internationellt sett, även om ett fåtal 
nordiska studier visat att så inte är fallet i Norden (bl a Socialstyrelsen 2005 s.17). Men 
oavsett antal så är det allmänt känt att dessa familjer har speciella behov, som enligt Tareleton 
och Ward hittills inte har blivit riktig mötta av samhällets sociala service (2006 s.2). En klar 
strategi kanske kan behövas oavsett antalet individer det handlar om, om inte annat så för att 
slippa uppfinna hjulet gång på gång. Som Booth tar upp är många av föräldrarna med 
intellektuella nedsättningar osynliga för myndigheterna (Booth 2007), men om denna okända 
grupp på något sätt kunde synliggöras mer skulle det kanske visa sig att de är fler än vad man 
idag är medveten om.  
 
 
6.2.2 Bedömningen i B:s kommun 
B säger att när man anar eller vet att föräldern har en intellektuell nedsättning brukar de i B:s 
kommun försöka få till en utredning på ett utredningshem som kommunen har tillgång till. 
Detta utredningshem är inte specifikt för målgruppen föräldrar med utvecklingsstörning, de 
utreder all möjlig problematik, men de har gjort så pass många utredningar av denna 
målgrupp att de ”är ganska duktiga på det”. Det är ett utredningshem där man bor tillsammans 
med sitt barn i åtminstone två månader och använder sig av bedömningsinstrumentet PAM 
och andra olika anpassade bedömningsinstrument. Ur dessa bedömningsinstrument kan man 
få fram en ganska detaljerad bild av hur problematiken ser ut, vad som är svårare och vad 
föräldern är duktigare på, berättar B. B säger att: 
 

”man även då kan börja fundera på om de här föräldrarna med stöd och hjälp 
kan klara av ett barn, eller om det är för stora problem.” 

 
Den oro B uttrycker kring hur föräldern verkligen kommer att kunna ta hand om sitt barn 
torde grunda sig på de eventuella risker han känner till förekommer i denna grupp. Det är 
enligt Socialstyrelsen (2005 s.46) inte ovanligt att socialsekreterare känner sig ambivalenta, 
osäkra och har beslutsvånda i dessa ärenden, bland annat för att de anser att det blir en 
konflikt mellan föräldrarnas integritet och självbestämmande och barnets rätt till god 
uppfostran. Det finns flera utarbetade bedömningsmetoder för föräldrar med 
utvecklingsstörning, och den utredningsmodell som används av utredningshemmet i den 
kommun som B arbetar i, PAM (Parent Assessment Manual), är en frekvent använd modell 
(Tareleton & Ward 2006 s.2). 
 
B:s egen roll utöver att initiera en utredning på utredningshemmet är att göra en § 11-
utredning, en barnavårdsutredning där man tar in material från till exempel sjukhus, 
barnavårdscentral, förskola, skola och BUP, för att sedan fatta beslut om vad som ska ske. Vid 
bedömningen tittar man på familjens hela situation, vad det kan finnas för risker och resurser i 
den enskilda familjens livssituation. B menar att det hela tiden är barnet och konsekvenserna 
för barnet som fokus ligger på. Man behöver se till barnets utveckling, dess olika stadier och 
vad barnet behöver ha för att kunna utvecklas i sin potential.  
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Om utredningen sedan kommer fram till att föräldern kan klara av att ta hand om sitt barn 
med hjälp av stöd så handlar det sedan om att försöka utforma stöd och hjälp så att det håller 
över tid och att förankra det man kommit fram till hos föräldern så att de kan få en förståelse 
för vilket stöd man anser att de behöver i sin föräldraroll. Detta för att föräldern ska vara villig 
att ta emot stödet. B uttrycker att:  
 

”vi har det rätt förspänt i denna kommun, i och med att vi har det här 
utredningshemmet – det skulle vara svårt annars.”  

 
Det är enligt Socialstyrelsen (2005 s.94) de professionellas bedömning som styr vilket stöd 
föräldrarna får, men deras och föräldrarnas uppfattning om vilket stöd som egentligen behövs 
skiljer sig ibland åt. Både de professionella och föräldrarnas närstående ser ibland ett större 
stödbehov än vad föräldrarna själva anser sig ha. Med detta i åtanke är det viktigt, som B 
uttrycker, att man hos föräldrarna lyckas förankra det stöd som utredningen har kommit fram 
till att föräldrarna behöver, så att de ska förstå varför man vill ge det stödet. Att de 
professionellas och föräldrarnas syn på vilket stödbehov som finns skiljer sig åt tyder antingen 
på att de professionella ser ett större stödbehov än vad föräldrarna i själva verket har eller att 
föräldrarnas stödbehov är större än vad de själva inser (a.a. s.49).  
 
 
6.2.3 Bedömningen i C:s kommun 
I C:s kommun har man en utredningslägenhet, som C anser kan vara ett bra ställe och ett bra 
sätt att göra utredningar i de fall där man misstänker att föräldern har ett lättare 
begåvningshandikapp eller en utvecklingsstörning. Man arbetar i denna lägenhet inte utefter 
någon speciell modell just för personer med utvecklingsstörning eller svagbegåvning och det 
är en lägenhet som används i alla sorters ärenden, men C menar att användandet av 
utredningslägenheten kan vara en extra bra metod när det finns misstanke om att föräldern har 
en utvecklingsstörning. Under en utredning i utredningslägenheten vistas familjen där dagtid 
under en längre tid, tillsammans med en socialsekreterare som är specialiserad på 
lägenhetsutredningar samt att den socialsekreterare som handlägger ärendet också är med, så 
man är alltså två som utreder där. Under tiden i lägenheten ser man hur föräldern relaterar till 
sitt barn och hur en vardag fungerar under längre tid, då en utredning av en familj med 1 barn 
kan hålla på i tre dagar i veckan under fyra veckors tid. Det handlar inte bara om att prata eller 
titta, utredarna använder sig också av bilder och andra hjälpmedel för att få beskrivningar som 
så bra som möjligt visar hur föräldern fungerar som förälder. Man kan enligt Brockstedt (i 
Bakk & Grunewald 2004 s.22) genom att iaktta personer med utvecklingsstörning ta reda på 
vad som inte fungerar och på så sätt försöka finna sätt att kompensera för personens 
funktionshinder.  
 
Utöver utredningshemmet så gör C bedömningen på samma sätt som alla andra bedömningar 
som görs, det vill säga att man gör en samlad bedömning efter att ha träffat förskola och 
skola, varit i kontakt med BUP om barnet haft en sådan kontakt eller med läkare. I de fall som 
man är väldigt orolig för hur det ska gå kan barn och föräldrar placeras i jourhem, men det är 
heller ingen skillnad mot i andra ärenden. C framhåller att det egentligen inte är någon större 
skillnad mot hur man gör bedömningar i andra ärenden. ”Vi sätter inte ribban lägre för att 
personen har en utvecklingsstörning”. Enligt Socialstyrelsen (2005 s.48) finns det vid 
bedömning av dessa föräldrars stödbehov ett antal faktorer att ta i beaktande, så som 
förälderns praktiska kompetens, sociala förmåga, förälderns livssituation och familjerelation, 
förälderns erfarenhet av barn, hur förmågan att hantera stress ser ut samt vilka informella 
nätverk som finns kring familjen. Men det är viktigt, vilket påtalas i forskningen, att inte 
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endast se till de problem som föräldrarna har utan att även se till föräldrarnas styrkor. Vid 
beslut bör både risker och faktorer som kan leda till ett positivt resultat tas i beaktande menar 
James (2004 s.31). Vid utredning av förälderns föräldrakompetens menar dock en del forskare 
att man inte ska inrikta sig på de enskilda individernas förmågor och brister utan att man 
istället ska se på familjen som helhet och ta föräldrarnas sociala nätverk i beaktande som en 
resurs i föräldraskapet (Booth & Booth 1998 i Socialstyrelsen 2005 s.27). Vid utformandet av 
insatserna behöver hänsyn tas till både barnets behov samt föräldrarnas styrkor och svagheter 
(Socialstyrelsen 2005 s.48).  
 
 
6.2.4 Perspektiv vid bedömning 
De tre socialsekreterarna menar alla att barnet bör stå i fokus vid bedömningarna. A uttrycker 
att ”vi ska ju se till barnet i första hand”. B tycker i och för sig att perspektivfrågan är ”en 
delikat fråga” och att det är svårt med begreppet barnperspektiv, men att det i detta fall måste 
handla om att försäkra sig om att barnet har en trygg uppväxt där det inte utsätts för risker och 
att de får en optimal utveckling. Annars menar B att det kan vara svårt att hålla ett 
barnperspektiv, att det är lätt att hamna i situationer där fokus hamnar kring föräldrarna, men 
att det inte är något unikt för just den här gruppen. C menar att man på socialtjänsten generellt 
arbetar efter att belysa barnet i de utredningar man gör, oavsett om det handlar om 
utvecklingsstörning eller något annat.  
 
Ovan beskrivs att alla tre informanter menar att man bör ha ett barnperspektiv när man arbetar 
med bedömningarna. Barnperspektiv kan enligt Socialstyrelsen (2006 s.15) handla om att ha 
barnens bästa för ögonen och att värna om att barnets behov blir tillgodosedda. B upplever 
dock att det är lätt att hamna i ett föräldraperspektiv. Detta kan appliceras på, som Kaatz 
menar, att debatten handlat mer om rättigheten för personer med utvecklingsstörning att få 
välja, gifta sig och att skaffa barn än om barnens rättigheter att (Kaatz 1992 s.210) än om 
barns rätt till en god uppväxt. Det kan i situationer där både barn och föräldrar behöver stöd 
bli konkurrens och en diskussion kring vems intressen som väger tyngst (Bakk & Grunewald 
2004 s.52). Andersson (i Socialstyrelsen 2005 s.46) har beskrivit att socialsekreterare kan 
känna sig ambivalenta, osäkra och ha beslutsvånda i ärenden kring föräldrar med 
utvecklingsstörning, just för att de tycker att föräldrarnas integritet och självbestämmande 
kommer i konflikt med barnens rätt till en god uppfostran. Istället för att ställa barn och 
föräldrar mot varandra och se det som att det handlar om vems rätt som är störst och viktigast, 
rätten till adekvata föräldrar eller rätten till sina barn, menar Kollberg (1989 s.208) att man 
borde se barnens och föräldrarnas rätt som en gemensam angelägenhet och stötta och hjälpa 
barn och föräldrar som en enhet. Ineland (2004 s.141) menar att om de som utför 
bedömningar av dessa föräldrar bara intar ett barnperspektiv så är risken att bedömningarna 
byggs på förenklade bilder av personer med utvecklingsstörning och att man inte kan uttala 
sig om personer med utvecklingsstörning som grupp, eftersom alla människor är formade av 
sin livshistoria, sina livserfarenheter och sin sociala miljö samt att alla är unika individer. 
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6.2.5 Vikten av att utföra bedömningar på rätt sätt 
B tydliggör i följande exempel hur viktigt det är att göra bedömningar på rätt sätt: 
 

”En kvinna födde barn strax efter att hon kommit i kontakt med socialtjänsten, 
vilket innebar att man inte hade hunnit prata så mycket om det som komma 
skulle. Kvinnan ville inte till något utredningshem med sitt barn, både hon själv 
och hennes egna föräldrar förnekade att det skulle vara något särskilt med 
henne, detta även fast kvinnan hade gått i särskola. Istället för utredningshem 
kopplade då socialtjänsten in personal som både skulle stötta, utreda och 
observera den nyblivna mamman. Utredningsförfarandet skedde på ett i 
huvudsak teoretiskt sätt, men mamman verkade inte förstå någonting alls och 
de som utredde mamman kände sig mycket tveksamma till hennes 
föräldraförmåga. Detta var en bedömning som kunde ha lett till beslut om att 
omhänderta barnet. Men tillslut kunde man tillsammans motivera mamman att 
flytta in på utredningshemmet med sitt barn och där kom man fram till en helt 
annan bedömning. Med större erfarenhet av personer med utvecklingsstörning 
och ett annat sätt att utreda blev slutsatsen på utredningshemmet att mamman 
kunde ta hand om sitt barn om hon fick lära sig på rätt sätt. Det var metoden att 
skriva på papper som var fel för just den här mamman, för henne passade det 
bättre att närma sig saker genom bilder och genom att prata.” 
 

Enligt Tareleton och Ward (2006 s.1) finns det en stor spännvidd med olika strategier för att 
ge ett effektivt stöd. Det är inledningsvis viktigt att föräldrarna blir identifierade i ett tidigt 
skede och att de kan få stöd under graviditeten I ovanstående fall hade det underlättat om 
socialsekreterarna hade känt till denna blivande mamma i ett tidigare skede, för att då ha haft 
möjlighet att motivera henne till att gå igenom en utredning på utredningshemmet och att 
hjälpa till att förbereda henne på eventuella kommande svårigheter. I så fall hade mamman 
kanske fått en mer rättvis bedömning från början. Tareleton och Ward menar av att de som 
arbetar med vuxna med utvecklingsstörning behöver träning i det (a.a. s.1). Vidare menar 
samma författare att ett av hindren för att dessa föräldrar ska få rätt stöd är att en del 
professionella har negativa eller stereotypa attityder mot föräldrar med inlärningssvårigheter 
(a.a. s.2), vilket inte behöver stämma i fallet med dessa andra behandlare, men de attityderna 
kan resultera i att de professionella inte inser vilken inverkan inlärningssvårigheter har på 
föräldrarnas liv (a.a.). Studier visar (Socialstyrelsen 2005 s.45) att det finns en kunskapsbrist 
hos professionella när det gäller personer med utvecklingsstörning, vilket verkar ha varit fallet 
hos ovanstående behandlare. Enligt McConkey et al (i Socialstyrelsen 2005 s.45) avslöjas 
kunskapsbrist hos de professionella då personer förlitar sig på det verbala språket när de 
träffar personer med utvecklingsstörning samt att man inte anpassar sitt språk till dem. Enligt 
Socialstyrelsen (2005 s.45) gäller att vid kontakt med personer med utvecklingsstörning, 
föräldrar eller ej, behöver de professionella anpassa sitt språk och använda enklare ord och 
meningar och oftare använda sig av ickeverbal kommunikation. Hur bra effekt stödinsatser för 
dessa föräldrar får menar Socialstyrelsen (2005 s.48) bero på bland annat hur väl familjens 
behov har utretts. 
 
 
6.2.6 Uppföljning efter beslut 
Eftersom det är svårt att veta att det blir exakt rätt insats har man för A:s del i början en 
ganska tät kontakt med föräldern, för att kunna upptäcka om det är något i insatsen som 
behöver ändras. Ett sätt som A använder sig av för att följa upp föräldern är att i början sätta 
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beslut som gäller under en kort tid, för att det ska finnas chans från handläggarens sida att 
ändra på beslutet: 
 

”I de fall man inte riktigt vet, så brukar man sätta korta beslut, för att ha 
anledning att ta kontakt. Sen när det börjar flyta på och man känner att det är 
rätt beslut… man kan ju inte heller hålla på att följa upp dem stup i kvarten.” 
(A) 
 

B berättar att uppföljning sker genom att den som ger stöd, exempelvis en hemterapeut, gör 
bedömningar under stödets gång och att då stödet kanske kommer att se olika ut över tid. Man 
har också uppföljning ett par gånger per termin då föräldern, B och hemterapeuten eller någon 
annan som utför insatsen träffas. Man släpper inte familjen, utan ser stödet som en del av 
barnets uppväxt. ”Det görs alltid uppföljningar” framhåller C. I kommunen där C arbetar 
bestäms det i anknytning till uppdraget när man ska ha uppföljning, vilket innebär 
gemensamma möten med föräldrarna och barnet, att man kanske träffar barnets förskola eller 
skola för att se om det finns allvarliga problem där. Utöver det så ger behandlarna, de som ger 
stödet, skriftliga rapporter till C. De har en fortlöpande utvärdering för att se att det är rätt 
saker man jobbar med.  
  
Stödet bör utformas långsiktigt, men för att få veta om det är rätt stöd och för att få en 
anledning att ta kontakt sätter A korta beslut. Stöd är mest effektivt när det är konsekvent, 
icke inkräktande eller påhängset (Booth 2007b). B ser stödet som en del av barnets uppväxt 
och har uppföljning ett par gånger per termin samt att den som utför stödet gör bedömningar 
under stödets gång och därmed finns möjlighet att ändra stödet så det passar. C har också 
uppföljningar med fortlöpande utvärdering för att se att det är rätt saker man jobbar med, 
möten samt att C får skriftliga rapporter från behandlarna. Enligt Tareleton och Ward (2007 
s.195). är ett sätt att få till ”rätt” sorts stöd att bygga stödet på långsiktighet, skräddarsy det 
efter familjens behov och att det finns en flexibilitet i stödet. Enligt Tymchuck i 
Socialstyrelsen (2005 s.42) är det också nödvändigt med strategier och modeller för 
insatserna. Men en lyckad insats innefattar inte bara effektiva inlärningsmetoder, nödvändigt 
är också att familjen visas respekt och att man arbetar med att förstärka familjens positiva 
kvalitéer (Wade et al 2007 s.94). De uppföljningar med korta tidsintervaller samt den 
kontinuerliga bedömning från dem som ger insatser och skriftliga rapporter under stödets 
gång som de intervjuade beskriver, innebär en flexibilitet i hur man kan ändra och anpassa 
stödet efter föräldrarnas behov.  
 
Om föräldern har tackat nej till insatser avslutar man ärendet. ”Vi får inte hålla koll på folk 
för att man känner att kanske kanske… Istället får man avsluta och kanske komma överrens 
med föräldrarna om att informera skolan eller förskolan om att vi avslutar och inte har 
kontakt” säger C. Märker omgivningen sedan att det inte fungerar så kommer det komma 
anmälningar igen och föräldrarna får ansöka om stöd på nytt, fortsätter C.  
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6.3 Svårigheter och problem vid bedömning och utförande av stöd 
 
6.3.1 Ett svårt område 
Det här är ett svårt och också lite av ett nytt område, anser B. ”Eftersom de är färre till antalet 
blir ju kunskapen och erfarenheten efter det, det vill säga mindre.” Det är ett laddat område 
där det finns mycket att göra. Små kommuner kanske inte köper platser på utredningshem, 
vilket man nästan måste göra, menar B. B anser att det är svårt att utreda på samma sätt som 
man gör en vanlig utredning, och använda sig av generella utredningsmetoder där man träffas 
några gånger och har samtal och gör hembesök: ”Det är som att spotta i havet för att få en 
uppfattning om en familj”.  Även C uttrycker att det är en svår situation, ”Det är en väldigt 
komplex och svår situation”, då föräldrarna har en utvecklingsstörning. Det är svåra 
bedömningar att göra, där man inte har facit över om man gjort rätt bedömning eller inte 
förrän efteråt. C menar vidare att det är en väldigt viktig grupp i samhället, som inte har 
uppmärksammats.  
 
B ger uttryck åt hur tur de har i sin kommun att de har tillgång till utredningshemmet, där de 
använder sig av bedömningsinstrument. Att arbeta själv med dessa utredningar skulle vara 
mycket svårt, säger B och menar att det inte finns någon möjlighet att varje handläggare ska 
kunna ha väldigt goda kunskaper kring detta, just eftersom det är relativt sällan som man har 
kontakt med denna grupp. Det skulle vara väldigt svårt om man var själv, och inte hade 
utredningshem att tillgå, att upprätthålla kunskaper om hur man utreder på rätt sätt och hur 
man sätter in insatser, menar B. Som B tidigare berättat är PAM (Parent assessment Manual) 
ett bedömningsinstrument de använder sig på det utredningshem de i B:s kommun anlitar för 
bedömning. PAM är enligt Tareleton och Ward (2006 s.2) ett bedömningssätt som används 
frekvent för föräldrar med intellektuella nedsättningar. Att man inte kan göra en bedömning 
av dessa föräldrars behov av stöd på samma sätt som man gör bedömningar av personer med 
annan problematik, att det inte räcker med att träffas några gånger och att göra hembesök, är 
något som B klart uttrycker. Dels, menar B, är det inte möjligt att varje enskild handläggare 
kan ha tillräckligt mycket kunskap om personer med utvecklingsstörning och deras 
föräldraskap, med tanke på att det är en relativt liten grupp, och dels så räcker det inte med att 
träffa föräldrarna några gånger för att kunna bedöma hur de fungerar som föräldrar och vilket 
stöd de kan behöva. Socialstyrelsen (2005 s.47) menar att vid en utredning av 
föräldraförmågan hos föräldrar med utvecklingsstörning finns det viss kunskap rörande detta: 
utredningen bör omfatta både en bedömning av diagnostik och förälderns funktionalitet. 
Vidare behöver föräldrarnas praktiska kompetens, sociala förmåga och faktorer som kan vara 
gynnande för barnets ”återhämtning” utredas. Hur förälderns livssituation ser ut med en 
eventuell partner, fler barn och hur familjen ser ut bör också finnas med i en utredning. 
Ytterligare saker att utreda är vilken erfarenhet föräldern har av barn och vilka informella 
nätverk som föräldern har samt förmågan att hantera stress och vilka sociala stressfaktorer 
som finns.  
 
En svårighet i arbetet med föräldrar med utvecklingsstörning och svagbegåvning är att veta att 
stödet man kommit fram till att de behöver blir rätt, särskilt i början av en insats, menar A. 
Ibland passar inte heller alla insatser riktigt i den form de finns, så man ”får trixa till det lite” 
så att det passar. Att som A gör ”trixa till det lite” innebär en flexibilitet och som Tareleton 
och Ward (2007 s.195) menar bör stöd utformas efter familjens behov och vara flexibelt. 
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6.3.2 Bemötande 
A menar att huruvida det saknas kunskaper på området beror lite på var i organisationen 
insatsen ligger, att de på Handikappenheten anser sig ha bra kläm när det gäller bemötande av 
personer med utvecklingsstörning, men att om de hamnar på Barn & Ungdomsenheten så har 
de inte lika mycket erfarenhet av utvecklingsstörning, utan de kan ”barndelen”. Detta påtalar 
A är en anledning till att samarbete är bra när det gäller dessa familjer. Tareleton och Ward 
(2006 s.2) tar upp att vid stöd är just det faktum att en del professionella inte förstår vilken 
inverkan inlärningssvårigheter har på föräldrarnas liv. Ett annat hinder menar samma 
författare vara att föräldrarna möts av negativa eller stereotypa attityder, något som föräldrar 
upplevt främst inom Barn & Familjenheter. Dessa hinder med negativa eller stereotypa 
attityder kan tänkas ha med bristande erfarenhet av föräldrar med utvecklingsstörning, varför 
det samarbete A nämner generellt borde vara bra att ha mellan enheter för Barn-, ungdoms- 
och familjeenheter och handikappenheter. Det finns belägg för att en del professionella har en 
i sina kunskaper när det gäller personer med utvecklingsstörning, visar studier från McConkey 
(Socialstyrelsen 2005 s.45), vilka bland annat visat att de professionella har förlitat sig på 
verbalt språk och att de inte anpassade sitt språk till de dem pratade med – personer med 
utvecklingsstörning.  
 
Bemötande tar B också upp som något som kan vara svårt, att hitta ett förhållningssätt i 
diskussionen. Det är enligt Wade et al (2007 s.94) viktigt att familjen visas respekt för att 
insatsen ska bli lyckad. B tar upp att ifall det inte finns någon utredning på var personen 
befinner sig intellektuellt och personen kanske förnekar sin svagbegåvning – hur för man då 
in samtalet på att personen kanske behöver stöd för att ta hand om sitt barn, utan att personen 
ska känna sig kränkt? Efter att i sina liv ha hört grova omdömen om sig själva, att de är 
dumma och liknande så har ”många utvecklat en otrolig teknik för att inte framstå som att de 
inte förstår saker, i sitt sätt att prata, hålla med och upprepa vad andra säger” menar B. Booth 
(2007a) menar också och att ha en bra attityd gentemot dessa föräldrar är en avgörande faktor 
för att stödet ska bli effektivt. 
 
 
6.3.3 Beroende på utvecklingsstörningen  
”Det som gör det så svårt är att det här är föräldrar som inte rår för sina svårigheter på något 
sätt, det är inte så att de har gjort en dålig handling eller ett dåligt val någon gång” säger C 
och gör en jämförelse med missbruk. ”Inte för att man kanske väljer ett missbruk, men det är 
ändå lättare att ifrågasätta föräldrarna om man ser att det är på grund av ett missbruk som gör 
att man inte är bra som förälder, men här handlar det ju inte om det utan om saker ingen rår 
för” (C). Som C uttrycker är utvecklingsstörning ingenting som personen har fått genom ett 
dåligt val eller som personen rår för. Enligt Bakk & Grunewald (2004 s.19) beror en 
utvecklingsstörning oftast på en hjärnskada, som hämmar begåvningsutvecklingen. Som 
Larsson & Holmbom (2007) skriver har en person med en utvecklingsstörning en nedsättning 
av intelligensen samt en nedsättning i sina adaptiva förmågor, vilka innefattar akademiska 
färdigheter som att läsa, skriva och räkna, sociala färdigheter och praktiska färdigheter som 
handlar om aktiviteter i sitt dagliga liv. Dessa nedsättningar i olika förmågor är som C menar 
inget föräldern kan rå för 
 
En situation C hamnar i handlar om att barnen utreds ”på korsen och tvären” samt att BUP 
finns att använda om man tror att det finns problem hos barnet självt. Men om man träffar en 
förälder där man misstänker att en begåvningsnedsättning finns så skulle C ibland vilja att 
man skulle ha möjligheten att utreda föräldrarna, för att kunna veta hur mycket man kan 
begära att de ska klara av. Inte för att sätta en stämpel i pannan på dem att ”du har är 
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utvecklingsstörd”, utan för att lättare veta hur man ska kunna hjälpa dem i deras föräldraskap. 
Kanske behövs särskilda pedagogiska metoder och andra ingångar än vad man använder sig 
av i traditionell familjebehandling, fortsätter C. En möjlighet som C gärna skulle se är att 
kunna ringa till habiliteringen eller psykiatrin för att få hjälp av dem med att utreda föräldrar 
där man anar en svagbegåvning eller utvecklingsstörning för att se vad en mamma behöver 
hjälp med, men det är ingen möjlighet som finns utan föräldern måste själv söka sig dit för 
sina egna svårigheter. Utifrån empirin skulle det vara lättare att utreda och stötta om man vet 
att föräldern har en utvecklingsstörning eller svagbegåvning. Om man hade möjlighet att 
samverka med habiliteringen och psykiatrin genom att man som socialsekreterare kan ta 
kontakt med dem för att utreda och få en diagnos på föräldern, så att man kan veta hur man 
bäst kan hjälpa dem. Socialstyrelsen (2005 s.47) skriver att det finns viss kunskap att ta i 
beaktning när man planerar insatser för de här föräldrarna och att en utredning bör innehålla 
både en bedömning av förälderns diagnostik och funktionalitet. Problemet som C här lyft 
fram är just att föräldern inte alltid har en diagnos, men om föräldern hade det skulle det vara 
lättare att veta hur man ska hjälpa och stötta föräldern i att ta hand om sitt barn.  
 
 
6.3.4 Att ha en samsyn 
Om det blir svårigheter vid utförandet av insatser beror enligt C på om man som 
socialsekreterare och förälder har en samsyn på de insatser man tänkt sätta in. Till exempel 
familjebehandling är ju en frivillig insats, även om föräldern själv inte inser varför den ska få 
det stödet och under tidens gång när stödet pågår så märker man kanske huruvida det går att 
jobba med de sakerna som ansetts viktiga att arbeta med eller om det inte går. I de fall det är 
fråga om att till exempel göra en familjehemsplacering av ett barn och föräldrarna inte vill det 
så kan det vara svårt att planera för en sådan sak. När det gäller om föräldrar och 
socialsekreterare har en samsyn eller inte så menar Wade et al (2007 s.88f) att enligt den 
familjecentrerade praktiken behöver de professionella och föräldrarna ha samma uppfattning 
om vilka behov som finns och hur stödinsatserna ska se ut. Enligt samma författare bör vad 
föräldrarna vill för sin familj också införlivas. I de fall C tar upp när det är fråga om att 
socialsekreteraren anser att barnet behöver omhändertas blir det förstås svårt att ha en samsyn. 
 
 
6.3.5 Att inte inse sitt eget stödbehov och att inte söka hjälp själv 
Angående om föräldrarna själva uttrycker att de behöver hjälp med något specifikt så menar 
A att det ofta är någon i förälderns nätverk som ser vad de behöver hjälp med och att det kan 
vara ett problem att föräldern själv inte vet eller riktigt förstår vad man själv behöver hjälp 
med.  
 
C erfar att det är mer regel än undantag att det är socialsekreteraren som påvisar förälderns 
brister och att det inte är föräldern själv som ber om hjälp. Detta förklarar C med att 
föräldrarna ofta har haft en uppväxt där de, utan att riktigt vetat varför, har varit annorlunda. 
Om man vill ha ett familjeliv och vill vara som alla andra kan det vara svårt att se sina egna 
brister som förälder. De som själva faktiskt ser sina brister menar C är de personer som under 
sin uppväxt har varit klara över sina problem och har fått ett bra stöd hemifrån samt har en 
trygghet i sig själva. Att ha en utvecklingsstörning är stigmatiserat, man vill vara som alla 
andra och klara sig själv. 
 
I de fall B känner till har det varit olika om föräldern själv ber om hjälp, men B menar att det 
paradoxala i fallen med personer med en intellektuell nedsättning är just att de i och med den 
begränsning de har intellektuellt, så förstår de inte alltid sina begränsningar som föräldrar, 
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vilket gör det hela svårarbetat. En del ser kanske inte några direkta problem men är ändå 
medvetna om att de är annorlunda. Insikten om ens stödbehov kan också komma successivt 
under träning.  
 
Oftare har det i de fall informanterna har erfarenhet av varit andra än föräldrarna själva som 
utryckt att de behöver hjälp i sin föräldraroll. Men studier har visat (Socialstyrelsen 2005 
s.94) att behov uttrycks av föräldrarna själva när det gäller att få hjälp med att stötta barnet i 
dess utveckling, att få hjälp med aktiviteter för sina barn och att få hjälp när det gäller 
barnuppfostran. I de fall man själv inte inser sina brister eller uttrycker att man vill ha hjälp 
kan det ha med själva utvecklingsstörningen eller svagbegåvningen i sig att göra, att man har 
svårare att förstå. Vidare kan det kopplas till att man inte vill visa att man inte förstår så bra. 
Som Bakk & Grunewald (2004 s.41) menar finns det hos många med en lindrig 
utvecklingsstörning en stark önskan om att vara som alla andra och att leva likadant som dem. 
Att då be om hjälp blir ju att inte vara som alla andra och att inte leva likadant som alla andra.  
 
En svårighet är att försöka att få dem att inse vad de faktiskt behöver hjälp med. ”Det kan vara 
svårt att inte trycka dit dem med sina egna värderingar” säger A. I fall personen är ”lite som 
ett gränsfall” och vill vara som alla andra och kanske har fått en sen diagnos, kan personen ha 
svårt att acceptera diagnosen och att de inte är som alla andra. Om man försöker fixa saker i 
sitt liv själv och sen blir förälder och då faktiskt behöver hjälp i föräldrarollen, så kan det vara 
jobbigt med folk som ska tycka saker och hjälpa till i alla situationer, säger A. Ett dilemma 
Socialstyrelsen (2005 s.49) tar upp är att åsikten om vilket stödbehov föräldrarna har kan 
skilja sig åt mellan de professionella och föräldrarna. De professionella samt närstående till 
föräldrarna kan anse att det finns ett större stödbehov än vad föräldrarna själva anser att de 
har. Antingen har föräldrarna ett större behov av stöd än vad de själva inser eller så är det så 
att de professionella och de anhöriga som ser ett större stödbehov än vad som egentligen 
finns, menar Socialstyrelsen (a.a). B menar att många föräldrar med svagbegåvning eller 
utvecklingsstörning förnekar att de har problem som en följd av utvecklingsstörningen. 
Tackar då föräldern ja till föreslagna insatser, trots att förnekelsen finns där så accepterar man 
svårigheterna på ett mer mekaniskt sätt, menar B.  
 
 
6.3.6 Att, som biståndsbedömare, inte veta om föräldern förstår vad man säger 
B uttrycker liksom A just problemet med att föräldern har svårt att förstå att man kan behöva 
stöd. Men även att man själv som biståndsbedömare inte vet hur mycket föräldern förstår av 
det man säger om de problem man ser att personen har. Men ibland så förstår man att 
föräldern inte förstår när man pratar om vilka problem som finns.  
 
 
6.3.7 Om föräldrarna räcker till över tid 
B menar att svårigheter är att veta om de kommer att räcka till som föräldrar över tid, att man 
kan förstå att de kanske kan klara av de första åren när det mest handlar om omvårdnad. Men 
hur blir det när barnet får en egen vilja, hur klarar man av det? Kommer föräldern att hänga 
med successivt i barnets utveckling och ställa rätt krav och förväntningar på barnet, så att man 
exempelvis inte börjar uppfostra barnet från ett års ålder. 
 
Materialet säger oss här att det finns en oro över om föräldrarna kommer att ha realistiska 
förväntningar på barnet eller inte. Killén (2002 s.40) menar att att ha realistiska förväntningar 
på barnet är mycket viktigt för barnets utveckling, att inte ha för stora förväntningar på ett litet 
barn och att inte ha för små förväntningar på ett äldre barn. Föräldern behöver förstå på vilken 
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nivå barnet befinner sig utvecklingsmässigt och även vara medveten om sitt barns både 
faktiska och potentiella färdigheter, för att kunna ha realistiska förväntningar som i sin tur 
hjälper barnet att strukturera sitt liv. 
 
C menar att det är hennes erfarenhet att föräldrar med utvecklingsstörning vill sina barn väl. 
Eftersom bristerna i deras föräldraskap inte beror på några val de gjort, det är inget de kan rå 
för, vilket gör att det kan vara svårt för andra i samhället att larma eller ta upp svårigheterna 
med föräldrarna, eftersom de gör sitt bästa. C gör en jämförelse med missbrukare, om en 
mamma kom full till BVC så skulle det anmälas direkt. En intellektuell nedsättning är svårare 
att identifiera än till exempel ett missbruk och är känsligare att ta upp. 
 
Det som är svårast är när situationen är så illa att det inte räcker med insatser på hemmaplan. 
C berättar att bedömningen är en process som pågår från att man träffar familjen eller får en 
anmälan och att man inte bara sätter sig ner en dag för att fatta beslut. C talar också om att det 
kan vara svårt att göra det som händer begripligt. Som Gustavson och Molander (1995 s.101f) 
tar upp kan utvecklingsstörningen också innebära svårigheter att föreställa sig något som man 
inte har upplevt eller som man inte känner till. Att överföra erfarenheter från en situation till 
en annan och att komma ihåg ny information kan även det vara svårt. C tar upp att 
”lagstiftning kan ju till exempel vara svårt att förstå för vem som helst som inte är insatt, med 
svåra ord som är svåra att omformulera. Man behöver vara tydligare, ta längre tid på sig, 
försöka omformulera till ett enklare språk.” Som forskning också säger behöver man i mötet 
med personer med utvecklingsstörning anpassa sitt språk och använda sig av enklare ord och 
meningar (McConkey et al i Socialstyrelsen 2005 s.45), eftersom som Bakk och Grunewald 
(2004 s.41) menar har personer med en lindrig utvecklingsstörning begränsningar i förmågan 
att tänka abstrakt.  
 
En annan svårighet i arbetet med föräldrar med utvecklingsstörning och svagbegåvning är att 
veta att stödet man kommit fram till att de behöver blir rätt, särskilt i början av en insats, 
menar A. Ibland passar inte heller alla insatser riktigt i den form de finns, så man ”får trixa till 
det lite” så att det passar. Att som A gör ”trixa till det lite” innebär en flexibilitet och som 
Tareleton och Ward (2007 s.195) menar bör stöd utformas efter familjens behov och vara 
flexibelt. 
 
 
6.3.8 Motiveringsarbete 
Det kan behövas extra motiveringsarbete med dessa föräldrar. C återkommer till att det ofta 
kan vara skamligt att ha en utvecklingsstörning eller en svagbegåvning, det är naturligtvis 
inget man vill utan man vill vara som alla andra och klara sig själv, så det kan innebära att det 
krävs ett extra motivationsarbete för att föräldern ska vilja ta emot stöd. Detta extra arbete för 
att motivera föräldrar att ta emot hjälp är väsentligt, för som Sheerin (1998 s.131) menar är 
motivation hos föräldrarna att ta emot hjälp en förutsättning för att föräldrarna sedan ska 
kunna lära sig ett adekvat föräldraskap, liksom att de sedan kan använda sig av hjälpen i 
praktiken.  
 
Motivering är en svårighet vid planerandet av insatser som även B tar upp. Att motivera den 
ibland ambivalenta föräldern till att ta emot hjälp, som ju är baserat på frivillighet från 
förälderns sida. I en del fall är föräldern ambivalent i början men efter att ha träffat t ex 
hemterapeuten har de tagit till sig stödet. Och att föreslå att en vilt främmande person ska 
komma hem till förälderns hem, det är inte en lätt sak och kan vara flera turer kring det, 
menar B. Socialstyrelsen (2005 s.47) menar att för att lyckas lära sig att fungera på ett adekvat 
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sätt som förälder behöver föräldrarna vara motiverade till att ta emot hjälp. Enligt Booth 
(2007b) bör föräldrarna även få ta del i beslutsfattandet som påverkar dem själva och sin 
familj. Booth menar även att det är viktigt att föräldrarna kan känna att de har kontroll över 
vad som sker också viktigt. Genom att föräldern tillåts ha kontroll över saker som sker och att 
de får vara med och besluta om det som berör dem kanske motivationen för föräldern att ta 
emot hjälp kan ökas.  
 
 
6.3.9 Självkänsla 
Att föräldrarna har låg självkänsla är också något som de intervjuade menar att föräldrarna 
skulle ha överlag, något B förklarar med att ”De har vuxit upp med att känna sig ifrågasatta, 
de vet att de inte klarar saker som andra gör. Det är svårt, de vill ju vara som alla andra och de 
försöker hitta sätt att dölja det, så det tror jag att de som grupp sett har lägre självkänsla” (B). 
Självkänslan menar C har att göra med hur man har växt upp, hur man har blivit bekräftad 
som barn och sen som ungdom och om man har insikt i och om det har landat i en själv vad 
man har för svårigheter. ”Säkert finns det en överrepresentation av dåligt självförtroende och 
dålig självkänsla hos vuxna personer som har en lättare begåvningsnedsättning” (C). A menar 
dock att självförtroendet kan vara både bra och dåligt för en del. Generellt, men inte alltid, 
krävs det lite mer motiveringsarbete för att få föräldrarna att ta emot hjälp, vilket C tror 
bottnar i hur föräldrarna ser på sig själva och sina svårigheter och vilken bakgrund man har 
som person innan man blev förälder, ifall man har fått bekräftelse och fått höra att ”du är 
viktig som du är oavsett vad du klarar och inte klarar”. Att man som andra har en trygghet i 
sig själv och inte behöver känna sig personligt hotad av att ta emot hjälp och stöd. Sheerin 
(1998 s.130) menar att en låg självkänsla är en av de saker som negativt påverkar föräldrar 
med utvecklingsstörning, som C uttrycker det behöver det troligtvis inte kännas som ett så 
stort hot mot sin person att behöva ta emot hjälp om man har en god självkänsla. 
Socialstyrelsen (2005 s.26) menar att föräldraförmåga hör samman med förälderns egen 
självkänsla, att en god självkänsla är en förutsättning för att kunna vara en tillräckligt bra 
förälder. Men som Tareleton och Ward (2007 s.194) påtalar kan föräldrar med 
utvecklingsstörning dock utveckla sitt självförtroende om de får ett stöd som passar dem  
 
 
6.3.10 Ingen inverkan av ekonomi 
Till skillnad från vad Socialstyrelsen (2005 s.48) menar vara ett problem som professionella 
har upplevt, och som försvårar insatserna - nämligen brist på tid och personal, brist på resurser 
till utbildning och dåligt samordnade insatser – så är att ekonomi skulle vara ett hinder inget 
som A känner igen sig i, även om ”det i och för sig alltid är brist på pengar inom 
Socialtjänsten” säger A och fortsätter ”Men har folk rätt till insatser så har de, det är bara så”. 
C uttrycker även hon att hon inte blir stoppad av att något inte skulle vara ekonomiskt 
försvarbart. ”Det handlar hela tiden om att göra bedömningar om vad som är realistiskt och 
vad som är möjligt att genomföra” uttrycker C. Ekonomi verkar inte vara något hinder, 
eftersom stödet är lagstadgat ”har man rätt till insatser så har man”. 
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7. Sammanfattande slutdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur några socialsekreterare i några kommuner utför 
sina bedömningar av vilket stödbehov föräldrar med utvecklingsstörning eller svagbegåvning 
har och vad de upplever vara svårigheterna kring dessa bedömningar. Detta för att, som 
Socialstyrelsen påtalar, omständigheterna kring bedömning av föräldrar med 
utvecklingsstörning och deras omsorgsförmåga samt omständigheterna kring bedömning av 
deras behov av hjälp är ett område som behöver studeras mer (Socialstyrelsen 2005 s.61). 
Upprinnelsen till denna studies frågeställningar ligger också i att det finns ett uttryckt behov 
av att tillförlitliga och lämpliga bedömningsmetoder och rutiner för föräldrar med 
intellektuella begränsningar behöver utvecklas (Olson & Springer 2006 s.42).  
 
 
7.1  A, B och C:s bedömningssätt 
Ur undersökningens empiri framkommer att de tre informanterna arbetar i kommuner med 
olika utvecklade och olika specificerade metoder för bedömning av denna målgrupp. I den 
första kommunen gör socialsekreteraren en utredning på vanligt sätt, med hembesök och 
inhämtande av information så som ADL-bedömning, läkarintyg, hur det fungerar i skolan för 
barnet och hur förälderns nätverk ser ut. I de fall föräldern tidigare varit i kontakt med 
Habiliteringen så kan de tillsammans göra en bedömning av vad man tror föräldern behöver 
hjälp med. I de två andra kommunerna gör man som socialsekreterare en utredning på 
liknande sätt då man hämtar in information från olika håll för att utifrån det fatta beslut om 
vad som ska hända. Utöver den vanliga barnavårdsutredningen har den andra kommunen 
tillgång till ett utredningshem, där familjen bor i minst två månader, men där 
socialsekreteraren själv inte deltar. På detta utredningshem använder man sig av bland annat 
PAM, Parent Assessment Manual, som enligt internationell forskning är en frekvent använd 
modell (Tareleton & Ward 2006 s.2) för att göra bedömningar av dessa föräldrars 
föräldraförmåga. I den tredje kommunen har socialsekreteraren tillgång till en 
utredningslägenhet, där familjen får vistas dagtid under en längre period. I denna 
utredningslägenhet arbetar socialsekreteraren själv samt ytterligare en socialsekreterare som 
är specialiserad på lägenhetsutredningar, men de använder sig inte av några särskilda modeller 
för personer med utvecklingsstörning eller svagbegåvning.  
 
Hur olika utvecklade och specialiserade bedömningssätt olika kommuner har skulle kunna 
säga något om mängden föräldrar som socialtjänsten har kontakt med i vardera dessa 
kommuner. I och med att insatserna från Socialtjänsten bygger på frivillighet, förutom i de 
fall där det har gått så långt att barnen behöver omhändertas enligt LVU, så är inte alla 
föräldrar med utvecklingsstörning eller svagbegåvning kända för myndigheterna. Eftersom 
alla dessa personer med en lindrig utvecklingsstörning eller svagbegåvning inte heller har 
varit i direkt behov av stöd innan de blev föräldrar, behöver de heller inte av den anledningen 
vara kända av myndigheterna. Detta kanske främst gäller personer med svagbegåvning, före 
de med en konstaterad utvecklingsstörning som har rätt till insatser enligt LSS. Frivilligheten 
och att alla personer inte är kända av myndigheter gör det svårt att ha någon form av 
uppsamlingsrutiner. Att på något sätt söka upp föräldrarna utan att någon anmälan har gjorts 
kanske kan uppfattas integritetskränkande och som en påtvingad hjälp.  
 
Fler kända fall leder till mer erfarenhet av dessa ärenden, vilket borde medföra mer 
utvecklade resurser och att också metoderna utvecklas och anpassas mer. Som A uttryckte det 
skulle man kanske utveckla en mer specifik strategi ifall antalet ärenden var fler. C påtalar 
flera gånger under intervjun att bedömningarna inte görs annorlunda bara för att föräldrarna 
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har en utvecklingsstörning eller svagbegåvning. Det kan tolkas som att C inte vill stigmatisera 
dessa personer ytterligare och att det inte är svagbegåvningen eller utvecklingsstörningen i sig 
som ska ligga till grund för beslut, utan vad just den föräldern klarar och inte klarar, vilket är i 
linje vad Kollberg uttryckt i sin avhandling, att en lindrig utvecklingsstörning i sig inte får 
vara anledning till ”att mor och barn separeras från varandra” (Kollberg 1989 s.208). Men C 
säger även att det kanske behövs särskilda pedagogiska metoder och ”andra ingångar” än i 
traditionell familjebehandling. En slutsats att dra av empirin är att om föräldrarna med 
utvecklingsstörning eller svagbegåvning var en större grupp så skulle det vara en anledning 
till att man utvecklade och utarbetade mer specifika arbetssätt och modeller för denna grupp 
föräldrar och deras barn. Frågan är om inte varje enskild förälder och barn har rätt att begära 
att det finns specifika arbetssätt och modeller för dem, oavsett hur många de är? Men det är 
kanske inte möjligt att begära att varje socialsekreterare ska vara expert på föräldrar med 
utvecklingsstörning och att varje socialsekreterare ska kunna använda sig av 
bedömningsmetoder som till exempel PAM. Att anlita utredningshem med dessa kunskaper 
torde då vara ett bra alternativ, eller att använda sig av specifikt utformade 
bedömningsmodeller i utredningslägenheter, allt för att få en så bra bedömning som möjligt, 
för att kunna ge ett så bra stöd som möjligt. Som forskning kommit fram till så behövs rätt 
bedömning för att kunna ge rätt stöd (Socialstyrelsen 2005 s.48). 
 
 
7.2 Risker och svårigheter 
Att göra rätt bedömning och att ge rätt stöd är väsentligt också därför att forskning visar att 
barnen tillhör en riskgrupp. Forskning visar risker som: försummelse, att barnet ska få för lite 
stimulering för att växa och utvecklas, få för lite stimulering i hemmet och för lite stimulans 
av barnets kognitiva utveckling. Vidare finns en ökad risk att råka ut för olyckor i hemmet, 
ökad risk att utsättas för våld, fel näringstillförsel, oupptäckta medicinska behov, svårigheter 
med att skapa band mellan förälder och barn samt att visa kärlek, svårigheter att identifiera 
barnets behov samt utvecklingsförseningar och beteendestörningar hos barnen (Kaatz 1992, 
Socialstyrelsen 2005, McGraw & Sturmey 1993). Det är dock viktigt att inte dra alla över en 
kam eftersom föräldrar med utvecklingsstörning eller svagbegåvning inte är en homogen 
grupp, utan alla har sina egna livserfarenheter bland annat när det gäller sin egen uppväxt och 
vilken föräldraförebild man har haft. 
 
Riskerna och svårigheterna som forskningen påvisar stämmer ganska väl överrens med de 
risker och svårigheter informanterna berättar om: problem med praktiska saker, som hur man 
lagar mat, exempelvis välling, på rätt sätt, problem med att planera och organisera, se vad som 
behöver göras och att se vad barnet kan behöva, brister i att förstå och att följa med i barnets 
utveckling, vilket är viktigt att kunna eftersom barnet behöver ha realistiska förväntningar på 
sig för sin utvecklings skull. Dessa förväntningar behöver grundas på en realistisk syn på 
vilken utvecklingsnivå barnet befinner sig på. Att ge rätt stimulans åldersmässigt är också 
något som lyfts fram i intervjuerna. Vad händer till exempel om barnet går om sin förälder på 
intellektuell nivå? Det kan tänkas vara svårt att hantera både för föräldrar och barn att 
föräldern visar sig ha lägre intellektuell kapacitet än sitt barn. Att ett barn har högre 
intelligens än sin förälder blir förstås ett omvänt förhållande mot ”det normala” fallet. Vad 
lösningen på detta dilemma med ett barns intellekt som går om förälderns eller ett barn som 
får utvecklingsförseningar har jag inte funnit något om i tidigare forskning. Forskning visar 
att i de fallen där barnet har högre intellekt än föräldern är det vanligt, framför allt hos pojkar, 
med beteendestörningar. Men å andra sidan är det vanligt att barn till föräldrar med 
utvecklingsstörning blir försenade i sin utveckling. Det finns siffror som visar att 15-40 % av 
barnen får en utvecklingsstörning. I de fall barnet har en utvecklingsstörning, menar en 
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informant, uppstår det extra svårigheter för föräldern att stötta sitt barn i skolan med läxhjälp 
och så vidare. En svårighet de intervjuade nämner är också huruvida föräldern vet hur, när och 
var man söker läkarvård för sitt barn och att förstå medicinordinationer. Men till skillnad från 
forskningen menar inte informanterna i första hand att föräldrarna skulle ha några problem 
med att visa eller känna kärlek till sina barn, utan uttalar att de säkert kan känna lika mycket 
kärlek som andra. 
 
 
7.3 Att lära sig adekvat föräldraskap 
Det kan verka som oöverstigliga risker och svårigheter, men forskning visar att föräldrar ofta 
kan övervinna dessa problem om det får rätt anpassat stöd (Wade et al 2007, Tareleton & 
Ward 2006, James 2004, Socialstyrelsen 2005, Booth 2007). Forskning visar att dessa 
föräldrar kan lära sig ett adekvat föräldraskap, genom att arbeta med deras styrkor och stärka 
deras självkänsla, eftersom självkänsla är en viktig faktor i hur man hanterar föräldraskap.  
Det anses att personer med utvecklingsstörning ofta har en låg självkänsla, vilket 
informanterna till denna uppsats bekräftade, även om en person svarade att det nog kunde 
variera mycket. Det är alltså inte bara utvecklingsstörningen i sig som avgör hur man blir som 
förälder. Både Kollberg (1989) och Bakk (2004) menar att uppväxten, mammaförebilder och 
självförtroende är den starkaste faktorn. Att många skulle sakna en positiv mammaförebild 
kan, gissningsvis, tänkas vara vanligare längre bak i historien än idag, då man oftast växer 
upp hos sina egna föräldrar idag och inte på institution. Ett adekvat föräldraskap går att lära 
sig genom ett stöd som är förebyggande, familjecentrerat, skräddarsytt efter den enskilda 
familjens behov, långsiktigt och flexibelt (Tareleton & Ward 2007, Socialstyrelsen 2005). 
 
 
7.4 Svårigheter vid bedömningar 
Svårigheterna vid bedömningar av dessa föräldrars föräldraförmåga och stödbehov, i mötet 
med dem och vid utförandet av insatser ligger, som informanterna uttrycker, bland annat 
naturligt nog i just föräldrarnas svårigheter att förstå, vilket är en del av utvecklingsstörningen 
eller svagbegåvningen. Svårigheten att förstå kan innebära att man har svårt att föreställa sig 
något som man inte har upplevt eller inte känner till (Gustavsson & Molander 1995 s.101). 
Som biståndsbedömare kan det ibland vara svårt att själv veta hur mycket föräldern förstår av 
det man säger, vilket också blir en svårighet. Det är sällan föräldern själv som söker hjälp utan 
det är istället någon anhörig, skola eller någon annan instans som påtalar stödbehovet. Att 
föräldern kanske inte själv ser sina brister är då en svårighet 
 
Andra svårigheter de intervjuade upplever är att bemöta föräldrarna på rätt sätt. Till exempel 
att lägga fram för en förälder, som kanske inte har någon utredning avseende sin intellektuella 
nivå eller som kanske förnekar sin svagbegåvning, att hon/han behöver stöd i att ta hand om 
sitt eget barn, utan att kränka personen eller att inte ”trycka dit dem med sina egna 
värderingar” som A uttrycker det. Att inte alltid veta om personen har en utvecklingsstörning 
eller en svagbegåvning, men man har en misstanke om att det är så, gör också bedömningen 
svårare. Om man var säker på att en person har en intellektuell nedsättning så skulle det vara 
lättare att veta hur man kan hjälpa dem i sitt föräldraskap.  
 
Det kan behövas lite mer motiveringsarbete för att få dessa föräldrar att ta emot hjälp, jämfört 
med andra föräldrar. Detta kan ha att göra med att det är skamligt att ha en intellektuell 
nedsättning, det är inget man vill ha, man vill vara som andra och klara sig själv. När det 
handlar om att ta emot hjälp för sin egen del kanske det är lättare att acceptera det behovet av 
hjälp. Men att behöva hjälp för att ta hand om sitt eget barn, vilken annan förälder behöver 
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det, kanske föräldern tänker? Eftersom man vill vara normal och som alla andra blir det 
ytterligare ett stigma att som förälder med utvecklingsstörning behöva ta emot hjälp för att 
klara föräldrasituationen – ytterligare ett utpekande av att du inte är som andra, ett påpekande 
av dina brister. 
 
En annan svårighet är att veta om det är rätt sorts stöd, vilket man kanske inte vet förrän 
efteråt. Att förälder och bedömare är överrens om att stöd behövs och vilket stöd som behövs 
underlättar situationen. Informanterna upplever i huvudsak att de här föräldrarna generellt har 
en låg självkänsla. En god självkänsla är en viktig faktor som påverkar föräldraskapet i positiv 
riktning, menar forskningen. En god självkänsla kanske skulle kunna tänkas minska ett 
eventuellt motstånd mot att ta emot hjälp och göra så att det inte blir ett så stort hot mot den 
egna personen att ta emot hjälp. Något som inte upplevdes som en svårighet vid bedömningar 
och stöd var dålig ekonomi – om man bedöms vara i behov av stöd så har man också rätt till 
det stödet. Det är inget tvivel utifrån informanterna att föräldrarna vill sina barn väl, det är 
konsekvenserna av utvecklingsstörningen eller svagbegåvningen som ställer till problem för 
föräldrarna, men det är också konsekvenser som forskningen visat att de går att träna och att 
det går att förbättra sina färdigheter och bli en ”tillräckligt bra” förälder. 
 
 
7.5 Underlättande vid bedömningar 
Att övervinna de svårigheter som socialsekreterarna upplever är inte enkelt, men genom att 
använda sig av särskilt utvecklade bedömningsmetoder för personer med intellektuella 
nedsättningar i mötet med och under de utredningar som socialsekreteraren gör själv kanske 
arbetet kan underlättas. Något annat som skulle kunna underlätta vore om socialsekreteraren 
hade en större möjlighet att få utrett vad föräldern har för eventuell diagnos, för att kunna 
anpassa arbetssätt och stöd på bästa sätt. Att få till ”rätt” stöd kan underlättas genom att följa 
de slutsatser om strategier för rätt utformat stöd som finns i forskningen (se Tareleton & Ward 
2006). Vidare behövs stora kunskaper om utvecklingsstörning och svagbegåvning och vad det 
innebär för en människas liv, vilket kanske inte går att kräva hos varje enskild 
socialsekreterare så länge antalet föräldrar med utvecklingsstörning och svagbegåvning är så 
pass få. Men ju fler föräldrar som har kontakt med socialtjänsten ju mer kommer kunskapen 
och bedömningssätten att utvecklas och anpassas. Eftersom teorin visar att dessa föräldrar kan 
lära sig att bli ”tillräckligt bra” föräldrar måste också förutsättningarna finnas för att 
föräldrarna ska få en chans att lära och utveckla sig i sitt föräldraskap, vilket förutsätter en bra 
bedömning. Det finns forskning som visar vilket stöd som är effektivt och hur det bör 
utformas.  
 
 
7.6 Slutsatser 
Slutsatser att dra av detta är bland annat att antagligen på grund av det relativt lilla antalet 
föräldrar med utvecklingsstörning och svagbegåvning så har inte alla kommuner utarbetat 
särskilda bedömningsmetoder just för den här gruppen. Detta skulle dock behövas eftersom 
forskning visat att rätt bedömning är viktigt för att kunna utforma adekvat stöd. Eftersom det 
är ett så svårt område, där svårigheter med att förstå är en del av själva 
funktionsnedsättningen, kräver det stor lyhördhet och mycket engagemang, vilket de 
intervjuade socialsekreterarna verkar ha. 
 
Avslutningsvis ska sägas att forskningen eventuellt gör gällande att svårigheterna med 
bedömningar av dessa föräldrar och deras barn är större än vad de jag intervjuat verkar ha 
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upplevt, även om de uttrycker att det är ett svårt område med svåra bedömningar kring en ej 
uppmärksammad grupp. Men jag har i och för sig en liten empiri att dra slutsatser ifrån.  
 
 
7.7 Förslag på vidare forskning 
Vid min forskningsgenomgång har jag saknat studier om hur föräldrar bristande intellekt kan 
kompenseras genom stöd, vilket jag anser intressant och viktigt eftersom forskning enligt 
Socialstyrelsen (2005 s.33) har visat att barn till föräldrar med utvecklingsstörning ibland får 
beteendestörningar i de fall när de går om sina föräldrar intellektuellt. Ett förslag på vidare 
forskning är att undersöka hur stöd idag ges eller skulle kunna ges av exempelvis 
socialtjänsten eller habiliteringen till barnen med föräldrar som har intellektuella 
nedsättningar. Vad finns det för stöd till barnen då föräldrarna kanske inte kan hjälpa till 
tillräckligt mycket med läxor eller andra mer intellektuella saker? Hur kan man stötta barnen i 
deras intellektuella utveckling?  
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Intervjufrågor 
Bakgrund: Utbildning? År i yrket? 
Erfarenhet och kunskap om utvecklingsstörning? Läste om det under utbildningen? 
 
* Vilka eventuella risker ser du för barnen, med att ha föräldrar/en förälder med 
utvecklingsstörning? 
 
* Är det risker eller problem som föräldrarna själva säger att de finns och som de då behöver 
hjälp med?  
 
* Vad brukar/kan föräldrarna behöva hjälp med, vad brukar/kan deras svårigheter i 
föräldrarollen vara, enligt din erfarenhet eller vad du tror? Vad säger de själva att de behöver 
hjälp med? 
 
* Hur kommer ni fram till om insatser behövs, hur görs bedömningarna?  
 
* Hur tror du att dina egna attityder inverkar på bedömningen? 
 
* Ur vilket eller vilka perspektiv görs bedömningen?  
 
* Vad är svårigheterna vid dessa bedömningar? Vad upplever du problematiskt i mötet med 
dessa barn och föräldrar?  
 
* Finns det några rutiner för att fånga upp dessa föräldrar? Annars, hur kommer föräldrarna i 
kontakt med socialen?  
 
* Vilka insatser har kommunen från socialtjänstens sida?  
 
* Vad upplever du för eventuella problem när man ska planera och utföra insatser?  
 
* Följer ni upp dessa föräldrar? 
 
* Vad tycker du att det saknas för kunskap kring bedömningar och stödinsatser?  
 
* Självkänsla? 
 
Övrigt att tillägga? 
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Hej! 
 
Jag heter Åsa Sjögren och läser sista terminen på Örebro universitet, Social 
omsorgsprogrammet inriktning äldre & funktionshindrade. Jag skriver nu c-uppsats och Du är 
en av mina informanter, vilket jag uppskattar mycket. 
 
Något som intresserar mig mycket är föräldrar med utvecklingsstörning och mitt syfte med 
uppsatsen är därför kortfattat att undersöka hur socialsekreterare bedömer behovet av 
stödinsatser hos föräldrar med utvecklingsstörning och vad socialsekreterarna upplever vara 
problematiskt vid bedömningarna.  
 
Frågeställningar som jag har är  
-hur dessa bedömningar görs, vad man har för tillvägagångssätt för att göra dessa 
bedömningar  
-vad socialsekreterare tycker är problematiskt i mötet med dessa föräldrar och när de bedömer 
stödbehov och  
-vilka insatser socialen i kommunen har att erbjuda, vilka svårigheter som finns när man 
utformar insatserna. 
 
Jag har förstått att det i landet saknas kunskap och rutiner för bedömningar och stödinsatser 
för föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn och vill därför skriva min uppsats om 
detta.  
 
Naturligtvis kommer all information jag får under intervjun att behandlas konfidentiellt, d.v.s. 
att inga utomstående kommer att få reda på vem som lämnat vilka uppgifter, och Du kommer 
att vara anonym. Du har rätt att när som helst dra dig ur. Jag kommer att använda bandspelare 
att spela in intervjun med, jag hoppas att det är ok. 
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