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Abstrakt 
 
Titel: Barn till föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar – En kvalitativ studie om hur 
barn framställs i arbetsmaterial gällande stödinsatser 
 
Författare: Ida Hermansson och Karin Kvellestad Sandberg 
 
Syfte: Syftet med studien är att analysera vårt insamlade datamaterial, och med begrepp från 
våra teorier, barndomssociologi, resiliensteori och anknytningsteori, titta på hur barn framställs i 
arbetsmaterial riktat till yrkesverksamma som arbetar med familjer där minst en av föräldrarna 
har en kognitiv funktionsnedsättning.  
 
Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys där vi har undersökt material kring tre 
insatser som riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med stöd till familjer där minst en av 
föräldrarna har en kognitiv funktionsnedsättning. Analysmaterialet består av material kring FIB-
projektet, föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar, med dess olika stödinsatser, samt 
material kring insatserna PAM (Parent assessment manual) och PYC (Parenting Young 
Children), som syftar till att stärka och bedöma föräldraförmågan hos föräldrarna i dessa 
familjer. Med begrepp hämtade från barndomssociologi, resiliensteorin samt anknytningsteorin, 
har vi skapat koder och genom en kodningsprocess har vi utläst teman i materialet knutna till de 
valda teorierna.  
 
Huvudresultat: I analysen av materialet har vi tittat på framställningar av barns ansvarstagande, 
utveckling och roll i familjen. Vi har också studerat föräldraskapet utifrån insatserna och barnens 
position. Gemensamt för samtliga insatser var att de hade ett tydligt familjefokus, där barnen ofta 
ses som en del av familjebegreppet och inte som egna individer.  I materialet har vi bland annat 
utläst en tydlig dubbelhet angående barnens ansvar i dessa familjer samt diskuterat synen på 
barns utveckling. Vi har också sett att barn många gånger uttrycker en osäkerhet inför insatsernas 
syfte och sin egen delaktighet. 
 
Slutsatser: Vår huvudsakliga slutsats är att barnen uppmärksammas i begränsad utsträckning i 
materialet. Insatserna gav barnen lite, eller inget, utrymme alls, att själva agera utifrån sina 
individuella behov. Många gånger kom barnen och deras aktörskap och delaktighet i skymundan 
för föräldrarna och deras funktionsnedsättningar, då flera av insatserna syftade till att stärka 
föräldraförmågan.  
 
Nyckelord: Kognitiva funktionsnedsättningar, barns aktörskap, barns roller, föräldraförmåga, 
stödinsatser.  
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1. Inledning 
Att föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar får barn har länge varit ett omdiskuterat 
ämne. Synen på deras föräldraförmågor och roll som föräldrar har präglats av att de dels anses 
vara en problematisk grupp som är i behov av stöd utifrån, samtidigt som de ska respekteras och 
ha rätt till integritet. 1  Mycket forskning har gjorts kring dessa föräldrar och deras 
föräldraförmågor, vilket bland annat en rapport från Socialstyrelsen tar upp.2 Tidigare forskning 
har berört hur dessa personer ska leva upp till de starka normerna kring föräldraskap som finns i 
samhället och vad som händer när det inte är möjligt.3  
 
I denna uppsats kommer vi vidare använda oss av SUF:s 4   definition av kognitiva 
funktionsnedsättningar, som omfattar:       

 
SUF-Kunskapscentrum inkluderar i begreppet kognitiva svårigheter, intellektuella 
begränsningar som utvecklingsstörning (IQ 70 och lägre) eller svagbegåvning (IQ 85 - 
71), som innebär att befinna sig i en gråzon, men också neuropsykiatriska funktions- 
nedsättningar som exempelvis ADHD, ADD, Aspergers syndrom och förvärvad 
hjärnskada.5  

 
Med föräldrarna i fokus har tidigare forskning resulterat i god kunskap kring föräldrarnas 
förmågor och brister, samt till att legitima arbetsmetoder i stödarbetet runt dem har kunnat 
utvecklas. Men vad händer då när föräldraförmågan brister hos dessa föräldrar, och hur utformas 
insatser för att möta både föräldrarnas och barnens behov? 
 
Enligt Socialstyrelsens rapport från 2007 befinner sig barnen i dessa familjer i en riskgrupp. I 
jämförelse med andra barn i riskerar de i större utsträckning att utsättas för försummelse, våld 
samt få en negativ och bristande utveckling.6 Trots denna vetskap saknas det till viss del 
forskning kring barnens roll i dessa familjer, vilket är anmärkningsvärt när det är fastställt att 
dessa barn utgör en speciellt utsatt grupp i samhället. De metoder som används i arbetet i dessa 
familjer har som grundläggande syfte att förbättra färdigheterna hos dessa föräldrar, så att de i 
sin tur ska kunna ge sina barn bästa möjliga omsorg. Barnens roll är med andra ord central i 
stödinsatserna, då det är deras förutsättningar som ska förbättras genom ökad kunskap hos 

                                                
1 Bertilsdotter Rosqvist och Lövgren (2012) s. 58-59 
2 Socialstyrelsen (2005) s. 7 
3 Bertilsdotter Rosqvist och Lövgren (2012)  
4 SUF står för Samverkan Utveckling Föräldraskap och är en organisation i Uppsala Län som syftar till att 
utveckla stöd till familjer där minst en av föräldrarna har en kognitiv svårighet vilket bidrar till 
konsekvenser i föräldrarollen. 
5 Bruno (2012) s.13 
6 Socialstyrelsen (2005) s. 60-61 
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föräldrarna, och borde väl därför också framställas som en central och viktig del i materialet 
riktat till de som ska leda arbetet. I denna uppsats kommer vi därför undersöka hur barn 
framställs i dessa stödinsatser, då vårt antagande är att fokus fortfarande ligger på föräldrarna i 
dessa familjer och att vi har sett, i tidigare forskning att kunskapen kring barnens situation är 
bristfällig.  
 
1.2. Syfte och frågeställning 
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att analysera vårt insamlade datamaterial, och med 
begrepp från våra teorier, titta på hur barn framställs i arbetsmaterial riktat till yrkesverksamma 
som arbetar med familjer där minst en av föräldrarna har en kognitiv funktionsnedsättning. 
Datamaterialet kommer att bestå av material kring FIB-projektet, föräldrar med intellektuella 
begränsningar, vars syfte var att utveckla det stöd som ges till familjer där en av föräldrarna har 
en kognitiv funktionsnedsättning. Materialet inkluderar även publikationer från stödinsatserna 
PYC (Parenting Young Children) och PAM (Parent Assesment Manual) som syftar till att stärka 
och bedöma föräldraförmågan hos föräldrarna. Vi kommer främst titta på framställningar av 
barns aktörskap och roller, samt utveckling och ansvarstagande. Vi har valt att utgå från 
barndomssociologi och resiliensteorin samt anknytningsteorin. Vårt huvudsakliga fokus kommer 
att vara på barnen och deras framställning i materialet och inte på föräldrarna och deras 
funktionsnedsättning. Vi kommer i uppsatsens resultat- och diskussionsavsnitt försöka besvara 
följande frågeställningar: 
 

Hur beskrivs barns ansvar i insatserna? 
Hur förhåller sig insatserna till utvecklingsbegreppet i relation till barnen? 
Hur framställs barns aktörskap, roller samt barnens delaktighet i insatserna? 
Hur ser insatserna på barn i förhållande till föräldrarnas funktionsnedsättning? 
 

1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sex olika avsnitt, med denna inledning inräknad. Det följande avsnittet 
kommer beröra den tidigare forskningen vi anser vara relevant för studiens syfte. Detta avsnitt 
visar forskningsläget samt vilka kunskapsluckor vår uppsats ämnar fylla. Sedan följer en kort 
redogörelse för de teorier vi använt som avstamp i vår analys av empirin. Vi kommer enbart 
beskriva grunderna i dessa teorier för att ge läsaren en förförståelse av de fördjupade 
resonemangen som förs i analysavsnittet och diskussionen. Vidare följer ett metodavsnitt för att 
ge en förklaring till den metod vi använt oss av i analysförfarandet och kommer hjälpa läsaren att 
följa med i processen. Efter metodavsnittet följer själva resultatdelen där vi presenterar vad vi 
hittat i vårt datamaterial samt hur detta kan tolkas med hjälp av den tidigare forskningen samt 
våra valda teorier. Läsaren kommer här förhoppningsvis få en större förståelse för materialet vi 
analyserat samt vilka problem vi funnit med det. Diskussionen som sedan följer innefattar mer av 
våra egna tolkningar och funderingar kring resultatet, också dessa utifrån teorier och tidigare 
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forskning. Här kommer svaret på våra frågeställningar presenteras mer konkret samt ett avsnitt 
som blickar framåt, mot vilka forskningsfrågor som fortfarande står obesvarade.  
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi ta upp huvuddragen i de artiklar och översikter som vi anser är 
relevanta för analysen av vårt insamlade datamaterial. Texterna är kopplade till vår frågeställning 
och vårt syfte på så sätt att de med skilda infallsvinklar behandlar ämnet barn som har föräldrar 
med kognitiva funktionsnedsättningar. Texterna belyser olika slags problematik inom området 
som vi anser är relevant. Den tidigare forskningen kommer också visa på det nuvarande 
kunskapsläget samt vilka kunskapsluckor som det fortfarande finns att fylla. Forskningen är 
uppdelad i tre avsnitt där första avsnittet behandlar arbetsmetoder och professionellas 
erfarenheter kring arbete med dessa familjer. De två resterande avsnitten behandlar först 
föräldraskap och funktionsnedsättning och till sist tas barnens perspektiv och situation upp.  
 
2.1. Arbetsmetoder och professionellas erfarenheter 
Vi anser att det är relevant att ta upp tidigare forskning kring de professionellas arbete i dessa 
familjer då de bidrar till ett perspektiv av hur familjernas situation ser ut och hur stödarbetet 
kring dem kan utformas. Vi har valt att lägga det här avsnittet först för att ge en generell bild av 
hur insatserna sett ut, samt vilket syfte de har haft. Den tidigare forskningen vi har valt att 
inkludera i detta avsnitt är även av relevans då den berör en av stödinsatser som vi kommer att ta 
upp i vårt analyskapitel. Stödinsatsen kommer att beskrivas närmre i metodkapitlet.  
 
Starke et al (2013) har undersökt resultatet från en studie gjord år 2000 vilken gick ut på att 
implementera den australiensiska metoden PYC, Parenting Young Children, i Sverige. PYC är 
ett hembaserat träningsprogram för föräldrar med en intellektuell begränsning. Genom studien 
ville forskarna få fram de professionellas erfarenheter och syn på PYC, vad metoden kunde 
tillföra arbetet med dessa familjer samt hur metoden kunde förbättras och utvecklas.7 Resultatet 
av studien visar att de professionella ansåg att PYC var ett lovande verktyg för arbetet och för att 
öka förmågan att uppmärksamma behoven i dessa familjer. Programmet bidrog till att ge 
föräldrarna en djupare förståelse för de professionellas roll i stödarbetet, samt öka förståelsen 
bland föräldrarnas i deras egen roll i samspelet med deras barn. Att programmet genomförs 
hemma hos familjerna bidrog till att de professionella upplevde att de bättre kunde identifiera de 
behov som familjerna hade och att de därmed kunde ge ett mer effektivt stöd. Metoden innebar 
nya arbetssätt för de professionella bland annat genom träning och övning i form av rollspel, 
vilket ansågs vara ett bra sätt för dem att kommunicera och interagera med föräldrarna. 8   
 
Newman (2002) diskuterar insatser som är inriktade på barn som tagit över rollen som vårdare i 
familjer som har olika typer av problem, det kan bland annat handla om att någon av föräldern 
har en funktionsnedsättning. Han menar att dessa insatser har tagit fokus från familjen som 

                                                
7 Starke et al (2013) s. 147-149 
8 Ibid. s. 150-152 
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helhet samt att det kan anses nedvärderande mot föräldrarna genom att de inte inkluderas i 
insatserna.9 De insatser som studeras i denna uppsats kan dock sägas ha ett relativt tydligt 
familjefokus vilket i sin tur synliggör andra brister. Detta kommer vi diskutera mer ingående i 
resultatavsnittet.  
 
Feldman (1994) beskriver studier där föräldraförmågan förbättrades hos deltagarna men också på 
hur barnens situation förändras och hur barnen utvecklades efter interventionernas 
genomförande. 10  En studie visade till exempel att genom att arbeta med förskolebarns 
utvecklingsstörda mammor ökade den kognitiva förmågan hos barnen själva. En annan studie 
visade också förbättring i barns talfärdigheter i interaktionen med deras mammor med kognitiva 
funktionsnedsättningar. Dock fanns det också flera studier, skriver Feldman, som inte visade 
någon förbättring på barnens förmågor och/eller situation.11  Feldman avslutar sin rapport med 
att tala om de övergripande positiva resultaten från dessa studier och dessa interventioner kan 
fungera som ett alternativ till att barnen till exempel omhändertas och istället kan stanna hos sina 
föräldrar med hjälp från professionella.12  Feldmans kunskapsöversikt (1994) refereras det till i 
flera andra studier som vi har inkluderat i vår tidigare forskning, bland annat rapporten från 
Socialstyrelsen (2005), därför anser vi att den fortfarande är av relevans.  
 
 
2.2. Föräldraskap och funktionshinder   
Flera av de stödinsatser vi kommer titta på i vår analys är inriktade på föräldrarna och deras 
funktionsnedsättning, vilket motiverar en belysning av forskning om föräldrar med kognitiv 
funktionsnedsättning eftersom denna i flera avseenden ligger till grund för insatsernas 
utformning.  
 
Granqvist (2013) skriver i en artikel om barns anknytning till mammor med intellektuella 
funktionshinder att kvinnor med intellektuella funktionshinder länge varit ett väldigt 
kontroversiellt ämne. Han menar att barnafödande oftast förknippas med stor glädje och 
gratulationer från omgivningen, men att detta inte är fallet när det kommer till föräldrar med 
intellektuella funktionsnedsättningar. Då är reaktionerna från omgivningen snarare de motsatta.13 
David May och Murray K. Simpson (2003) diskuterar hur synen på människor med intellektuella 
funktionsnedsättningar har förändrats över tid vad gäller deras rätt att gifta sig, ha sexuella 
relationer och nu på senare tid, deras rätt att få barn.14 
 

                                                
9 Newman (2002) s. 620, 615 
10 Feldman (1994)  
11 Ibid. s. 322 
12 Ibid. s. 329 - 330 
13 Granqvist (2013) s. 65-66  
14 May och Simpson (2003)  
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Författarna argumenterar för att normalisering endast kan uppkomma om människor med 
funktionsnedsättningar betraktas som en heterogen grupp. De menar att det först på senare tid 
framkommit en mer nyanserad bild av vuxna människor med intellektuella 
funktionsnedsättningar vilket medfört att dessa personer har samma möjligheter att flytta 
hemifrån, utbilda sig och starta familj vilket inte alltid varit fallet, och på så vis “bli vuxna”.15 I 
Granqvists (2013) artikel talar även han om att personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar ses som en homogen grupp medan de i själva verket är precis lika 
heterogena som individer tillhörande andra samhällsgrupper.16 
 
Bertilsdotter Rosqvist och Lövgren (2012) skriver att föräldrar med funktionsnedsättningar länge 
varit ett väldigt omdiskuterat ämne. Det finns en ambivalens kring dessa personer och deras 
föräldraskap; dels har de rätt till integritet och dels att de ses som en problematisk grupp som 
behöver stöd utifrån. Författarna skriver om en förändring i diskursen kring föräldrar med 
funktionsnedsättningar, i och med att det finns fler och fler insatser som är inriktade på dessa 
familjer talas det inte lika ofta om gott föräldraskap som det talas om tillräckligt gott 
föräldraskap, med hjälp av stödinsatser från samhället.17  
 
Även Bruno (2012) synliggör den ambivalenta inställningen kring dessa föräldrar, genom att 
diskutera rätten kring att skaffa barn oavsett funktionshinder kontra barnens rätt att få sina behov 
tillgodosedda. Hon menar dock att även om det finns invändningar mot att dessa personer skaffar 
barn, så finns redan barnen och dessa barn har samma rättigheter som alla andra barn. Hon 
hänvisar till FNs barnkonvention och Artikel 3, där det står att barnets bästa ska komma i första 
hand i alla åtgärder som rör barnet. En inskränkning i konventionen är dock att barnens rätt att få 
sin röst hörd begränsas av deras ålder och mognad. Det faktum att barn är underordnade vuxna är 
enligt Elisabet Näsman, en social ordning som sällan ifrågasätts.18 Synen på barnens roller och 
aktörskap kommer att diskuteras vidare i teorikapitlet och utifrån ett barndomssociologiskt 
perspektiv. 
 
Granqvist (2013) skriver att väldigt få studier har gjorts på anknytningsrelationen mellan barn 
och föräldrar där någon av parterna har en funktionsnedsättning. Författaren har själv varit med 
och genomfört den första studien gällande anknytning hos barn till mammor diagnostiserade med 
intellektuella funktionsnedsättningar.19 Granqvist (2013) skriver att barn till föräldrar med en 
intellektuell funktionsnedsättning är en riskgrupp när det kommer till psykisk ohälsa och 
utvecklingsförseningar. Tydligt i artikeln blir dock att det krävs mer forskning inom området 
anknytning och föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar samt att det finns många 

                                                
15 Ibid. s. 25, 26 
16 Granqvist (2013) s. 67-68 
17 Bertilsdotter Rosqvist och Lövgren (2012) s.58, 59 
18 Bruno (2012) s. 9 
19 Granqvist (2013) s. 70 
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kunskapsluckor att fylla när det handlar om dessa föräldrar och deras barn, och vad den möjliga 
omsorgssvikten faktiskt beror på.20 I vår uppsats kommer vi inte specifikt titta på insatser som 
riktar sig till anknytningsförhållanden mellan barn och deras funktionsnedsatta föräldrar men det 
är en teori vi kommer låna begrepp ifrån i analysen av vårt datamaterial.  
 
Bertilsdotter Rosqvist och Lövgren (2012) skriver att betoningen på föräldraskapet som en fråga 
om individuell förmåga och vilja, och som en medvetenhet om ens styrkor och svagheter samt 
vikten av adekvat stöd måste sättas i relation till föräldrar med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Författarna har studerat olika berättelser om föräldrar med autism som 
visar att de anpassat sig till föräldrarollen på ett bra sätt med hjälp av stora förberedelser, samt att 
de verkligen vill ha barn och hävdar dessutom att det är en rättighet som vuxen att starta familj.21 
Det finns relativt mycket forskning på hur personer med intellektuella funktionsnedsättningar på 
olika sätt anpassar sig till de roller som följer av föräldraskapet men vi har haft svårt att hitta 
motsvarande forskning som studerat hur barns roller och aktörskap ser ut i familjer där 
föräldrarna har någon form av kognitiv funktionsnedsättning, och förhoppningsvis kommer vår 
uppsats fylla ett syfte inom detta område.   
 
Eftersom de insatser vi ska undersöka har som främsta syfte att stärka föräldraförmågan, anser vi 
att det är relevant att ta med dessa artiklar då de ger oss en bra bild över hur synen på 
föräldraskapet sett ut. Detta har även direkt påverkan på barnen och ett viktigt perspektiv att ha 
med för att sedan kunna undersöka barnens situation.  
 
2.3. Barnens perspektiv och situation 
De två följande rapporterna från Socialstyrelsen anser vi relevanta för vår uppsats då de 
beskriver att tidigare forskning främst har varit fokuserad på föräldrarna i dessa familjer. 
Rapporterna pekar på att det till viss del saknas forskning som undersöker barnens roll och 
aktörskap i familjerna, ett tema som vår uppsats syftar till att uppmärksamma. Båda rapporterna 
från Socialstyrelsen och Feldmans kunskapsöversikt (1994) har vi valt att inkludera i detta 
avsnitt, då vi anser att de bidrar till att ge grundläggande kunskap i vår uppsats gällande de risker 
barn med föräldrar med utvecklingsstörning utsätts för. De belyser även vilka yttre faktorer som 
är viktiga för att barnen ska få en bra utveckling, där de får möjlighet att växa upp till 
självständiga individer. Faureholms artikel (2010) har vi inkluderat i detta avsnitt, då den bygger 
på en studie där barn i familjer där en förälder har en kognitiv svårighet har intervjuats kring 
deras egna upplevelser. Artikeln blir relevant för vår uppsats då det är en av få studier där barnen 
är i fokus och får möjlighet att göra sin röst hörd. Newman (2002) ställer sig kritisk till att dessa 
barn befinner sig i en riskgrupp, vilket vi anser är intressant och bidrar till ett ytterligare 
perspektiv kring barnen situation.  
                                                
20 Ibid. s. 66-67  
21 Bertilsdotter Rosqvist och Lövgren (2012) s. 65 
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I rapporten från Socialstyrelsen (2005) står det att genom tidigare forskning och studier som 
gjorts är kunskapen kring föräldraförmågan hos föräldrar med utvecklingsstörning relativt god. 
Vidare framgår att kunskapen kring barnens roll i dessa familjer och hur de påverkas av 
föräldrarnas utvecklingsstörning är inte ett lika utforskat ämne.22 De få studier som finns och har 
fokus på barn med föräldrar med utvecklingsstörning undersöker främst spädbarn och yngre 
barns utveckling. Studier med fokus på barns erfarenheter i andra åldrar, till exempel ungdomar i 
tonåren, saknas fortfarande, dock finns det en välciterad studie av Faureholm (2010) som 
beskrivs nedan. I rapporten tas en kunskapsöversikt upp av Lagerberg och Sundelin (2000) där 
barn vars föräldrar som har en utvecklingsstörning anses befinna sig i en riskgrupp. Jämfört med 
andra barn riskerar de i större utsträckning att bli försummade, bli utsatta för våld och olyckor 
kopplade till hemmet samt bli ostimulerade.23 Rapporten slår i de avslutande kommentarerna fast 
att det finns för lite kunskap om barnens situation och villkor. Fler studier bör göras där barnens 
livsvillkor och omständigheter undersöks, mer forskning bör även göras gällande de befintliga 
insatsernas effektivitet och hur de kan utvecklas.24 
 
Socialstyrelsens rapport från 2007 tar upp att studier har visat att barn till föräldrar med 
utvecklingsstörning i större grad har både medicinska och psykiatriska diagnoser, att de 
utvecklas sämre än andra barn samt att de har större motoriska, känslomässiga, språkliga och 
psykosociala svårigheter. Rapporten beskriver också studier som visar på hur barns självkänsla 
påverkats positivt i familjer där minst en av föräldrarna har en utvecklingsstörning. Att barnen 
mådde bra av att anta olika roller och kunde byta mellan dessa, att barnet på så sätt kunde 
komma ifrån svåra situationer och utvecklas utifrån dessa olika roller. Dock upplevde de barn 
som inte hade samma möjlighet att växla mellan olika roller snarare en negativ utveckling, vilket 
till exempel kan innebära dålig självkänsla och social isolering.25 Socialstyrelsen skriver också 
om rapporter som visat på motsatsen. Att barn i dessa familjer får ta ett allt för stort ansvar och 
därför missar stora delar av sin egen utveckling och uppväxt. I rapporten beskriver de det som att 
barnen byter roller med sina föräldrar. Studier har visat att detta även kan få konsekvenser för 
barnen i vuxen ålder, då de till exempel löper större risk att bli deprimerade och har svårigheter 
med att skapa nära relationer.26 Rapporten visar flera studier som talar om andra faktorer än just 
föräldrarnas utvecklingsstörning som risk för barnens negativa utveckling, gemensamt för dessa 
rapporter är att de talar om vikten av ett fungerande nätverk kring barnen samt att föräldrarnas 
socioekonomiska status spelar stor roll.27 Faktorer som kan påverka barnen positivt i familjer där 
minst en av föräldrarna har en utvecklingsstörning är om barnet har syskon och om föräldrarna 

                                                
22 Socialstyrelsen (2005) s. 7  
23 Ibid. s. 34.  
24 Ibid. s. 60-61.  
25 Socialstyrelsen (2007) s. 36 
26 Ibid. s. 38 
27 Ibid. s. 50-51 
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har en god relation till varandra.28  
 
I Feldmans kunskapsöversikt (1994) som Socialstyrelsens rapport från 2005 refererar till, 
identifieras tre former av risker som barn till utvecklingsstörda föräldrar kan utsättas för; 1) att 
föräldrarna inte fattar adekvata beslut och 2) inte ser till att barnens behov av mat, fysisk närhet 
och säkerhet blir tillgodosedda samt 3) inte sörjer för att barnens hemmamiljö och interaktionen 
med föräldrarna är stimulerande på ett utvecklings-, känslomässigt och accepterande sätt.29 
Feldman refererar också till studier som visat att det är många andra faktorer som spelar in på att 
dessa föräldrar brister i omsorgen, yttre faktorer som inte enbart kan härledas från föräldrarnas 
funktionsnedsättning. Det kan handla om ekonomi, eller att föräldrarna själva blivit utsatta för 
omsorgssvikt, samt att föräldrarna har begränsade sociala nätverk.30 Feldman skriver att barn till 
dessa föräldrar löper större risk att utsättas för omsorgssvikt, sen utveckling och/eller 
beteendemässig problematik.31  
 
Tony Newman (2002) diskuterar ämnet barn som omsorgsgivare, mot bakgrund av att dessa barn 
faktiskt inte har bevisats i någon större studie. Han skriver att dessa barn ofta beskrivs som en 
riskgrupp i och med att de skulle ha lägre självförtroende, svårare att utveckla nära relationer 
eller skaffa sig en högre utbildning. Dock menar han att dessa påståenden bygger på vad vuxna 
anser och inte på barnens egna berättelser.32 Han kritiserar forskning om potentiella risker för 
barn i familjer, där föräldrarna har en funktionsnedsättning, då fokus flyttas från föräldrarna och 
deras funktionsnedsättning till barnen och deras situation.33 Newman (2002) menar att se barnen 
som en riskgrupp är att ta ifrån dem deras förmågor och styrkor och enbart se dem som sårbara 
och hjälplösa.34 Newman (2002) efterfrågade en studie om barns egna erfarenheter, vilket bland 
annat har gjorts av Faureholm (2010).   
 
Faureholm (2010) har gjort en kvalitativ studie där hon har intervjuat barn och där hon ämnar 
undersöka barnens egna upplevelser, samt deras perspektiv på att växa upp i en familj där en av 
föräldrarna har en kognitiv funktionsnedsättning. Intervjuerna syftade till att undersöka barnens 
erfarenheter av vardagslivet i familjen, skola och vänner, samt stöd från professionella och livet 
som unga vuxna.35 Det framkommer bland annat att flera barn får ta mycket ansvar hemma, där 
de blir ansvariga för till exempel tvätt och städning, och uppträder snarare som ”unga vuxna” 
och vårdare, än barn.  I artikeln diskuteras även barnens utveckling av resiliens och faktorer som 
har varit betydande för att klara av de problem som de stött på i sin vardag. Faktorer som ett 
                                                
28 Ibid. s. 42 
29 Feldman (1994) s. 300 
30 Ibid.  
31 Ibid. s. 299 
32 Newman (2002) s. 614 
33 Ibid. s. 615 
34 Ibid. s. 620 
35 Faureholm (2010) s. 65-66 
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socialt nätverk och annat stöd utifrån, samt att de själva kunde utveckla sina styrkor hur de skulle 
tackla olika situationer, var betydande enligt barnen.36 
 
2.4. Sammanfattning 
I detta avsnitt har tidigare forskning presenterats utifrån tre teman; arbetsmetoder och 
professionellas erfarenheter, föräldraskap och funktionshinder samt barnens perspektiv och 
situation. Tidigare forskning som berör arbetsmetoder och de professionellas erfarenheter i dessa 
familjer visar att de professionella främst uppmärksammat positiva effekter hos föräldrarna när 
stödinsatser inriktade på hela familjen implementerats. Samtidigt menar Newman (2002) att för 
mycket fokus ligger på barnen vilket leder till att föräldrarnas funktionshinder hamnar i 
skymundan.37 
 
Forskning kring föräldraskap och funktionshinder som vi har inkluderat tar upp synen på dessa 
föräldrar och deras föräldraskap, vilket är ett omdiskuterat ämne. Diskussionen har bland annat 
berört rätten dessa föräldrar har att skaffa barn oavsett deras funktionshinder kontra barnens rätt 
att få sina behov tillgodosedda. Barnens perspektiv och situation finns det bristande kunskap om, 
Socialstyrelsens rapporter betonar bland annat de risker dessa barn utsätts för. Trots att barnen 
anses befinna sig i en riskgrupp finns lite vetskap om hur stödarbetet i familjerna ska utformas 
utifrån barnens behov. Vi vill därför studera hur barn framställs i materialet kring stödinsatser i 
dessa familjer eftersom vi anser att det råder bristande kunskap om detta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
36 Ibid. s. 73 
37 Newman (2002) s. 620, 615 
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3. Teori och perspektiv   
I detta kapitel kommer vi beskriva de tre teorier som kommer att fungera som utgångspunkter i 
uppsatsen; barndomssociologi och resiliensteori samt anknytningsteorin. Dessa teorier är på 
olika sätt kopplade till framställningar av barns utsatthet, utveckling och möjliga aktörskap.  
 
3.1. Barndomssociologi och resiliensteori 
Wyness (2006) skriver att barndomen ofta ses som en fas som vi människor ska ta oss igenom 
för att bli vuxna. De föreställningar vi har kring barn och barndomen är starkt kopplat till vilken 
kontext som undersöks. En vanlig föreställning kring barn och barndom rör barnens lek. 
Barndomen ses som en tid fri från ansvar och istället fylld av lek och glädje. Under barndomen 
är det föräldrarna som bär både det moraliska ansvaret men också till exempel det ekonomiska 
ansvaret.38 Inom barndomssociologin finns flera olika utgångspunkter, gemensamt för dem alla 
är dock frågan hur barnen ska kunna bli uppfattade som egna kompetenta aktörer i samhället. 
Genom att synliggöra deras sociala position kan de också börja uppfattas som en egen grupp 
snarare än att som grupp vara underordnade en annan, det vill säga de vuxna.39  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur barn framställs i stödinsatser som riktar sig till 
familjer där minst en av föräldrarna har en kognitiv funktionsnedsättning. Det är möjligt att dessa 
barn inte får samma ansvarsfrihet barn som i familjer där föräldrarna inte har en 
funktionsnedsättning och att de snarare blir ett slags redskap för föräldrarna och deras utveckling 
än egna aktörer, något som vi också har sett när vi studerat tidigare forskning, se bland annat 
Starke et al (2012). Inom barndomssociologin diskuteras det kring hur barnens verklighet och liv 
skapas, samt vilken roll i samhället barn har, vilket Wyness (2006) skriver om. Bestäms barnens 
liv av de vuxna, eller kan de ses som medkonstruktörer tillsammans med de vuxna? 
Socialkonstruktivister inom barndomssociologin är framför allt intresserade av hur 
föreställningar om barndomen utvecklas genom de vuxna människornas olika intressen. De anser 
att det är de vuxnas idéer och föreställningar om hur barnen ska agera i olika sammanhang som i 
själva verket styr och påverkar barnens beteende.40  
 
I vår studie blir detta aktuellt på två sätt, bland annat genom att föräldrar med kognitiva 
funktionsnedsättningar kanske inte ses på samma sätt som andra vuxna i samhället, med samma 
rättigheter och möjligheter att bestämma över sina egna liv och sina barns liv. Många 
professionella anser och flera studier har visat att dessa föräldrar behöver stöd utifrån på olika 
sätt, någonting som vi belyser i avsnittet om tidigare forskning. Det socialkonstruktivistiska 
perspektivet blir därför också aktuellt i och med att dessa barns aktörskap inte enbart styrs av hur 
deras föräldrar agerar utan också av hur samhället och professionella ser på deras föräldrars 

                                                
38 Wyness (2006) s. 7-9 
39 Ibid. s. 49 
40 Ibid. s. 22 
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förmåga att vara just föräldrar. Att barnens liv skapas av samhällets idéer dels på att vara barn 
men också på att vara barn till föräldrar med funktionsnedsättning.   
 
En teori som delar vissa drag med barndomssociologin är resiliensteorin, som Holt et al (2012) 
definierar som vissa egenskaper som hjälper barn att hantera svåra situationer. Några av dessa 
egenskaper kan vara god intellektuell förmåga, sociala färdigheter, positiv syn, att tro på den 
egna förmågan samt yttre faktorer såsom en god relation med minst en vuxen. Författarna skriver 
också att det finns relativt lite forskning om hur resiliens kan stärkas hos barn i olika 
interventioner.41 De metoder vi kommer studera i vår analys är inte specifikt inriktade på 
resiliens men vi tycker att det är en intressant teori att inkludera i studien för att den fokuserar på 
barnens förmågor och hur de kan utvecklas positivt trots en problemfylld uppväxt. 
Resiliensteorin ser, i likhet med barndomssociologin, barnen som aktörer med egna förmågor att 
ta sig genom svårigheter. Dock finns det också skillnader mellan barndomssociologin och 
resiliensteorin. Där resiliensteorin, i likhet med anknytningsteorin, ställer sig förhållandevis 
neutralt till utvecklingsbegreppet 42  problematiserar barndomssociologin det på olika sätt.  

Utvecklingsbegreppet, och framförallt användningen av det, anses inte ta hänsyn till yttre 
faktorer samt att barn många gånger framställs som utvecklingsobjekt och därför inte ses som 
egna, fullvärdiga aktörer.43 
 
Inom resiliensteorin talas det om vikten av att barnet utvecklar strategier för och förmågan att 
skapa en egen motståndskraft gentemot de riskfaktorer som de utsätts för. De har även en 
förståelse för både positiva och negativa saker som händer runt omkring dem och har en förmåga 
att känna sammanhang sett i ett större perspektiv.44  Ett begrepp som ofta kopplas samman med 
resiliens är risk. Risk kan variera i grad och samma risk kan utlösa olika reaktioner hos olika 
personer. Borge (2005) menar att barn skapar sina egen individuella uppväxtmiljö och att de 
utlöser olika reaktioner från de vuxna; det inte är risken i sig som är farlig utan reaktionerna som 
följer.45 Barnen ses alltså inte enbart som biroller i deras föräldrars liv utan som huvudpersoner i 
sina egna.    
 
3.2.  Anknytningsteori 
Holt et al (2012) definierar anknytningsteorin som det starka känslomässiga band som utvecklas 
mellan barn och deras primära vårdnadshavare. Anknytning skapas främst under ett barns första 
levnadsår men kan även uppkomma senare i livet. Forskning har visat att god anknytning är 
beroende av fysisk kontakt och närhet, mer än det är beroende av t.ex. tillhandahållandet av föda. 
Författarna menar att om anknytningen är god kan den fungera som en trygg bas för barnet att 
                                                
41 Holt et al (2012)  s. 55 
42 Helmen Borge (2005) s. 12 
43 Wyness (2006) s. 135-136 
44 Holt et al. (2012) s. 619 
45 Helmen Borge (2005) s. 51 
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utgå från, för att våga upptäcka nya saker. Vissa forskare menar att anknytning också är 
beroende av yttre faktorer såsom miljö, om en person vuxit upp i en stressad miljö är 
sannolikheten större att personen har en osäker anknytning till sina vårdnadshavare.46  
 
För att barn ska våga upptäcka och lära sig nya saker krävs att anknytningen till vårdnadshavare 
är trygg. Med trygg anknytning menas bland annat att barnet kan känna tillit till sina föräldrar, att 
barnet kan utforska världen under säkra förhållanden.47 Vid en otrygg anknytning känner inte 
barnet samma tilltro till föräldrarna vilket påverkar hens utveckling negativt.48 Vi menar att 
denna teori är relevant för vår studie då den pekar på en väldigt viktigt del i ett barns utveckling. 
För att barnen ska få utrymme att utvecklas till egna, självständiga individer krävs en trygg 
anknytning och vad vi sett i vår tidigare forskning finns det stora kunskapsluckor att fylla när det 
handlar om anknytning mellan barn och deras funktionsnedsatta föräldrar.   
 
I uppsatsen kritiseras användningen av utvecklingsbegreppet och dels används det relativt 
oproblematiserat, vi anser att utvecklingsbegreppet är så pass vedertaget när det handlar om barn 
och deras uppväxt, att det är svårt att inte ta hänsyn till det i uppsatsen. Samtidigt bör det 
diskuteras och ifrågasättas, som även Wyness (2006) argumenterar för.49  

                                                
46 Holt et al (2012) s. 488 - 492 
47 Broberg et al (2006) s. 187 
48 Ibid. s. 187-191 
49 Wyness (2006) s. 118 
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4. Metod 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för studiens analysmetod, avgränsningar samt hur vi gått till 
väga för att samla in det aktuella datamaterialet. Uppsatsens syfte och frågeställningar har 
ständigt varit närvarande i de val av metod och avgränsningar som vi gjort och nedan följer även 
motiveringar till dessa val.   
 
4.1. Kvalitativ metod 
Aspers (2011) definierar kvalitativ metod som flera olika tillvägagångssätt som samtliga 
involverar något slags tolkning. Kvalitativ forskning ämnar studera ting i deras naturliga miljöer, 
med syfte att förstå, tolka eller skapa mening kring ett visst fenomen. Kvalitativa forskare kan 
använda sig av olika material såsom intervjuer, observationer eller tryckta texter som på något 
sätt visar på rutiner, problem eller meningsskapande i människors liv.50 Syftet med vår uppsats är 
att undersöka hur barn, i familjer där minst en av föräldrarna har en kognitiv 
funktionsnedsättning, framställs i arbetsmaterial och rapporter riktade till yrkesverksamma och 
vi kommer med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys studera vårt valda textmaterial och med 
hjälp av kodning synliggöra teman knutna till våra teorier.  
 
4.1.1. Kvalitativ innehållsanalys 
Bryman (2011) skriver att en kvalitativ innehållsanalys kan innebära att ett valt datamaterial 
analyseras utifrån ett antal på förhand bestämda bakomliggande teman eller kategorier. Vidare 
skriver han att hur forskaren kommer fram till dessa teman är något som sällan beskrivs eller 
specificeras. En kvalitativ innehållsanalys är en empirisk, vetenskaplig metod som ger 
förutsättningar till att utforska textens dolda innehåll, den bakomliggande meningen i 
datamaterialet.51  
 
Hsieh och Shannon (2005) skriver att det finns tre olika typer av kvalitativ innehållsanalys; 
konventionell innehållsanalys, summerande innehållsanalys och riktad innehållsanalys. 
Konventionell innehållsanalys styrs av en induktiv ansats och utgår inte från förutbestämda 
teorier. En summerande innehållsanalys innebär istället att forskaren tittar på hur ofta olika 
begrepp och ord i textmaterialet förekommer. Forskaren vill förstå dessa ord i sin kontext samt 
göra en djupare analys av dessa begrepp. En riktad innehållsanalys däremot utgår från valda 
teorier och perspektiv och att forskaren utifrån detta tolkar materialet med hjälp av på förhand 
bestämda koder och kategorier, med en deduktiv ansats.52 I vår uppsats ansluter vi oss till det 
sistnämnda perspektivet, eftersom vi kommer utgå från våra valda teorier och utifrån dem tolka 
och analysera vårt datamaterial.  Den riktade innehållsanalysen har som mål att synliggöra och 
stärka relevanta delar i innehållet genom att tillämpa begrepp från de valda teorierna i analysen. 

                                                
50 Aspers (2011) s. 250 
51 Bryman (2011)  s. 197  
52 Hsieh & Shannon (2005) s. 1278 
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Med hjälp av den tidigare forskningen och de befintliga utvalda teorierna kan syftet fokuseras 
och sedan översättas via koder i analysmaterialet.53 
 
4.2. Urval av datamaterial 
Vi kommer titta på material kring FIB-projektet (Föräldrar med Intellektuella Begränsningar) 
som gjordes i Uppsala Län under år 2005-2009. Projektet syftade till att utveckla det stöd som 
ges till barnfamiljer där någon av vårdnadshavarna har en funktionsnedsättning. I projektet 
ingick en hemterapeutiskinsats, samt en gruppverksamhet för föräldrar och en för barn.  
Analysen omfattar följande material54: 
 
 FIB- Projektet Uppsala Län: Föräldrar med intellektuella begränsningar Slutrapport från 2009 
av Sven Pistol, Regionförbundet Uppsala Län.  
Checklistor, tålamod och gemenskap - Erfarenheter från FIB-projekt 2005-2008 från 2009 av 
Karin Jöreskog som innehåller intervjuer med professionella, föräldrar och barn. 
Handbok för FIB-projektets barngruppsverksamhet från 2008 av Ann Nilsson, Johansson och 
Sara Rådbo Wahlström. 
FIB-projektet Uppsala Län Föräldrar med intellektuella begränsningar - Stöd i hemmet till 
föräldrar med intellektuella begränsningar och deras barn från 2009 av Lars Westin, 
Regionförbundet Uppsala Län.  
 
PYC (Parenting Young Children) ämnar stärka föräldraskapet hos personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar och riktar sig främst till föräldrar med barn under sju år. Analysmaterialet 
kring PYC-programmet kommer att bestå av en kort information om programmet Parenting 
Young Children PYC- en utbildning för föräldrar samt de olika manualerna med dess olika 
avsnitt vilket även inkluderar de två modulerna som insatsen bygger på, allt material är från 2013 
från The Parenting Research Centre: 
Avsnitt 1 - Att utveckla Insatsen 
Avsnitt 2 - Undervisningsstrategier 
Avsnitt 3: Modul 1 - Omvårdnad av barnet 
Avsnitt 3: Modul 2 - Samspel mellan föräldrar och barn  
Avsnitt 4: Tillvägagångssätt för ett framgångsrikt genomförande 
 
Den tredje insatsen som vi kommer att undersöka är PAM (Parent Assessment Manual) och 
används för att bedöma föräldraförmågan hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar.55 
Vi kommer att titta på ett utdrag från Instruction Book - PAM - Parent Assessment Manual.  
                                                
53 Hsieh & Shannon (2005) s. 1279 
54 Vi har tillsammans med personal på SUF-kunskapscenter tagit fram material kring de insatser vi ska 
undersöka.  
55 Suf Kunskapsventrum: 
http://www.lul.se/Global/HOH/SUF_kunskapscentrum/Rapporter/PAM_rapport_2008.pdf Hämtad 2014-04-11 
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Dessa tre stödinsatser har valts på grund av att de är insatser som används i det praktiska arbetet 
där minst en av föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning och att samtliga insatser 
används i en svensk kontext.  
 
4.3. Avgränsningar 
För att koncentrera och precisera vår analys har vi valt att göra flera avgränsningar. Med 
begreppet barn har vi valt att främst rikta in oss på åldrarna 0 - 12 år. Dessa avgränsningar har vi 
gjort främst för att författarna till de texter vi kommer analysera har gjort liknande 
avgränsningar. I vårt empiriska material har vi inte kunnat urskilja huruvida barnen i dessa 
familjer också har en funktionsnedsättning eller inte, med undantag för FIB-projektets 
barngruppsverksamhet. Därför har vi inte valt att begränsa oss till familjer där endast föräldrarna 
har en kognitiv funktionsnedsättning utan har även studerat insatser riktade till familjer där fler 
medlemmar kan ha ett funktionshinder. Syftet är främst att studera hur barn, från olika 
infallsvinklar, framställs i materialet. Datamaterialet och de insatser vi ska analysera är utförda i 
en svensk kontext, men i deras ursprung kan i vissa fall vara från ett annat land. Vi är medvetna 
om att ett flertal studier kommer att exkluderas i och med detta, men det är en nödvändig 
avgränsning att göra för att på ett tydligt sätt kunna besvara våra frågeställningar samt för att vi 
har ett begränsat utrymme. 
 
I uppsatsen benämner vi föräldrarnas funktionshinder som både utvecklingsstörning och kognitiv 
funktionsnedsättning. I vårt valda textmaterial ingår ibland utvecklingsstörning i det då mer 
övergripande begreppet kognitiv funktionsnedsättning och i andra fall benämns de separat, men 
eftersom vårt analysmaterial är taget från SUF:s hemsida kommer vi använda deras definition av 
kognitiv funktionsnedsättning där diagnosen utvecklingsstörning inkluderas.   
 
4.4. Kodning 
För att identifiera mening och sortera i det datamaterial vi har valt kommer vi använda oss av 
kodning. Patrik Aspers (2011) skriver att kodning innebär att materialet delas upp i olika delar 
för att möjliggöra för en vidare analys. Koder kan genereras på två olika vis, antingen genom 
induktiv kodning eller deduktiv kodning. Induktiv kodning innebär att forskaren bestämmer 
koder genom att urskilja dem i materialet och kan på så sätt påbörja en tolkning. Den deduktiva 
kodningen innebär att koderna som används i materialet är knutna till teoretiska begrepp.56 Vi 
kommer att använda oss av deduktiv kodning då våra koder och teman, kommer att utgå från 
våra valda teorier som tidigare nämnts.  
 
Beroende av forskningsfrågan kan kodning användas på olika sätt inom den riktade 
innehållsanalysen. Om forskaren är ute efter att kategorisera och identifiera allt inom ett visst 
                                                
56 Aspers (2011) s. 169 
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fenomen, till exempel känslomässiga reaktioner i en intervju, kan det vara en fördel att först gå 
igenom materialet och koda stora meningsenheter där känslorna identifieras. Sedan går forskaren 
igenom materialet igen och kodar på en mer detaljerad nivå.  I det andra sättet påbörjas 
kodningen vid första genomgången av materialet, de stycken som inte kan kodas på en gång 
analyseras efteråt. Forskaren får då ta ställning till om en ny kod är nödvändig eller om stycket 
istället bättre lämpar sig som en subkategori till en redan befintlig kod.57  
 
Vi kommer att använda den sistnämnda strategin för kodning och påbörja kodningen utifrån vårt 
kodningsschema kopplat till våra teorier vid första genomgången av materialet. Utifrån koderna, 
till exempel barns egenskaper eller samspel mellan barn och förälder, kommer vi att få fram 
olika kategorier och utskilja teman i texten. Dessa teman kan komma att ändras under 
analysförfarandets gång. Vi anser att det här tillvägagångssättet är det bäst lämpade för att 
uppfylla syftet med uppsatsen.  
 
Den största delen av vår analys kommer utgå från begrepp från barndomssociologin då vi ämnar 
kritiskt belysa bristen på barns aktörskap i materialet. Vi kommer också använda teman från 
resiliens- och anknytningsteorin som båda belyser barns uppväxt och utveckling. Dessa teman 
kommer utgöra grunden för vårt kodningsschema som är redovisat nedan. 
 
4.4.1. Kodningsschema: 
1. Hur framställs barnen generellt i materialet?  

1.1. Som egna individer 
1.2. Barns egenskaper (exempel: svaga/starka/motståndskraftiga/självständiga/beroende) 
1.3. Förutfattade föreställningar kring barnens beteende 

2. Stödinsatserna/metoderna 
 2.1. Utrymmet för barn i: interventionerna 

2.2. Utrymmet för barn i: mål/önskad effekt av insatsen/metoden 
2.3. Utrymmet för barn i: korta/långsiktiga effekter  

3. Barn i relation till föräldrar/professionella 
 3.1. Samspel mellan barn och föräldrar 
 3.2. Samspel mellan barn och professionella 
 3.3. Andra närstående i barnens liv 
 
Utifrån dessa koder, kopplade till teorierna, har vi sedan delat upp materialet i teman. Dessa 
teman är relevanta i förhållande till vårt syfte och visar på det vi har kunnat se i materialet, bland 
annat exempel på hur barns ansvar och aktörskap framställs. Koderna har kategoriserats under de 
utlästa teman, där till exempel koderna under 1. kategoriserats in under temat ”barns aktörskap” 
och till exempel kod 3.1. under temat ”barns utveckling”. Samtliga teman kommer att redovisas i 
                                                
57 Hsieh & Shannon (2005) s. 1282-1283  
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resultatavsnittet.  
 
4.5. Etiska överväganden och förförståelse 
Patrik Aspers (2011) skriver att det viktigaste kravet i forskning är det etiska, att forskaren hela 
tiden gör etiska överväganden under processens gång och att detta bör diskuteras med andra 
forskare för att bättre kunna tillämpas i praktiken.58 Inför en vetenskaplig studie måste det så 
kallade forskningskravet ställas inför individskyddskravet. Forskaren måste ta ställning till och 
väga värdet av kunskapen som studien förhoppningsvis för med sig med eventuella negativa 
konsekvenser som studien kan medföra för de berörda. Det grundläggande individskyddskravet 
kan delas in i fyra huvudsakliga krav på forskningen: informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.59 Dock kommer dessa krav inte bli aktuella i vår uppsats 
då vi kommer att titta på tryckta texter som riktar sig utåt, till professionella. Det som skulle 
kunna bli aktuellt är konfidentialitetskravet då de citat som används i uppsatsens resultatdel är 
till viss del tagna från intervjuer med barn, föräldrar samt professionella som deltagit i FIB-
projektet. Dessa citat ingår i ett offentligt material och har redan blivit anonymiserade av 
författaren, de benämns exempelvis som barn 1, barn 2 och så vidare. Vi anser därför att vi inte 
behöver ta hänsyn till detta krav i samma utsträckning som om vi själva hade gjort intervjuerna. 
 
I kontakten med SUF är det viktigt att vi informerar dem om syftet med vår uppsats samt hur vi 
kommer behandla den information som vi får av dem då delar av materialet inte är offentligt. 
Eftersom vi inte kommer göra en intervjustudie eller på annat sätt använda oss av 
personuppgifter och informanters personliga erfarenheter behöver vi inte tänka på etiska aspekter 
ur denna synpunkt.60 Det kan också vara bra att delge känsligare delar av sin rapport innan den 
publiceras för informanter eller andra personer som varit delaktiga i forskningsprocessen. Men 
med detta sagt får det inte hindra att forskningsresultat redovisas trots att de kan vara negativa på 
något sätt. Det är viktigt att vara noggrann med att överväga huruvida kunskapstillskottet väger 
tyngre än möjliga negativa konsekvenser för deltagarna i en undersökning.61 
 
Vår förförståelse och det som framkommit i tidigare forskning är att materialet till stor del 
kommer utelämna barnen och deras situation. Tidigare forskning tyder på att barnen inte 
betraktas som aktörer när det kommer till att utforma interventioner för familjer där föräldrarna 
har en utvecklingsstörning eftersom interventionerna främst riktar sig till föräldrarna. Detta kan 
påverka oss på sätt att vi kanske missar viktiga aspekter i datamaterialet, det är viktigt att vi har 
våra valda teorier med oss men de får inte göra oss blinda. Det finns också en risk att vi endast 
lägger märke till saker som stödjer vår förförståelse och teoretiska ansats, det är därför viktigt att 
vi i vår analys även inkluderar material som visar på motsatsen, allt för att ge en så rättvis bild 
                                                
58 Aspers (2011) s. 83 
59 Vetenskapsrådet s. 6 
60 Ibid. s. 7,8  
61 Vetenskapsrådet s. 15 
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som möjligt. Eftersom datamaterialet kommer att bestå av varierande dokument, både rapporter 
eller handböcker, är det viktigt att vi reflekterar kring dess relevans samt hur de uppkommit. Det 
är inom en kvalitativ innehållsanalys av största vikt att vi undersöker den kontext där materialet 
har skapats för att kunna göra en rimlig analys. Materialet har en tydlig avsändare och mottagare, 
där båda grupper består av yrkesverksamma som arbetar med dessa familjer. Även om materialet 
är riktat “utåt”, befinner det sig inom en snäv kontext, vilket vi får beakta. Det bakomliggande 
syftet med materialet vi ska undersöka är främst att stärka föräldraförmågorna vilket kommer 
vinkla materialet på så sätt att barnen får ett relativt litet utrymme i insatserna.  Syftet med att 
stärka föräldraförmågorna förutsätter dock att det finns barn med i bilden och därför borde 
barnen även uppmärksammas i materialet.   
  



 

20 

 

5. Resultat 
I det här avsnittet kommer vi att presentera resultatet av analysen av vårt datamaterial. Dessa 
texter har analyserats med begrepp från våra valda teorier; barndomssociologi och resiliensteorin 
samt anknytningteorin. Vi har även kopplat vår empiri till den tidigare forskningen som 
presenterats ovan. Både teorierna och den tidigare forskningen kommer att diskuteras ytterligare 
i det kommande diskussionskapitlet. Avsnittet har delats upp i teman som framkommit genom en 
kodningsprocess, där koderna är knutna till våra valda teorier: 

 
5.1. Barns ansvar  
5.2. Barns utveckling 
5.3. Barns aktörskap 
5.4. Barn i förhållande till föräldrarnas funktionsnedsättningar 
 

5.1. Barns ansvar 
I texterna från FIB-projektet skrivs det mycket om barns ansvar. Dels att barn i familjer där 
någon av föräldrarna har en funktionsnedsättning ofta får ta ett större ansvar än andra barn och 
att detta är någonting som barnen också får lära sig. Dels att barngruppsverksamheten kan 
fungera som en fristad där barnen ska kunna slappna av och inte behöva oroa sig och känna 
ansvar för sina föräldrar. Nedan citeras en av barngruppsledarna som belyser detta i 
barngruppsverksamheten: 

 
De (barnen) har också fått lärt sig att de kan behöva göra vissa saker själva, som 
föräldrarna har svår att klara av. Gruppverksamheten har också arbetat med att lära 
barnen att skydda sig genom att kunna sätta gränser runt sig själv och genom att lära sig 
att säga nej. Samtidigt har de lärt sig att de ska be om hjälp av andra vuxna, om de inte 
kan be sina föräldrar om hjälp.62 
(...) 
Barnen kan ju ofta inte slappna av när dom är ute med sina föräldrar - men här kan dom 
det. Här finns det andra vuxna som stöd. Men i andra sammanhang upplever dom ofta 
trassel, stök och bråk när dom är med sina föräldrar ute i deras nätverk.63 
 

Socialstyrelsen (2007) påpekar att barn i familjer där minst av föräldrarna har en 
funktionsnedsättning ofta får ta ett större ansvar i hemmet än andra barn. På grund av detta 
missar dessa barn en stor del av sin egen utveckling och uppväxt. Detta kan ha flera negativa 
konsekvenser för barnen i framtiden såsom att de inte utbildar sig, har fler psykiska problem och 

                                                
62 Jöreskog (2009) s. 56  
63 Ibid. s. 54 
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har färre sociala kontakter i jämförelse med andra.64 Som tidigare nämnts i teoriavsnittet 
diskuterar Wyness (2006) utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv kring barndomen och att 
det kan anses vara en tid fri från ansvar och istället fylld av lek och glädje.65 Barnens lek och 
“ansvarsfrihet” ses som ett viktigt instrument för att se på barns utveckling. Barndomssociologer 
menar dock att denna funktionalistiska syn inte säger allt om barndomen och framhåller att barns 
världar också består av social interaktion barnen emellan samt att de skapar och reproducerar 
sociala situationer.  Att barnen leker med varandra är en central del i att växa upp och på så sätt 
skaffa sig sociala erfarenheter och färdigheter.66  
 
En stor behållning i FIB-projektets barngruppsverksamhet är bland annat att de ges möjlighet för 
dessa barn att socialisera med varandra. Verksamheten kan även fungera som en sfär där barnen 
får komma utan att behöva oroa sig och dit de får komma utan att känna något slags ansvar för 
sina föräldrar.  Samtidigt som barngruppsverksamheten benämns som ett sammanhang där 
barnen ska få “slippa” känna ansvar framkommer det i handboken för FIB-projektet att 
budskapen och de teman som behandlas under träffarna på olika vis fokuserar på ansvar. 
Gruppträffarna har till exempel budskap som “Jag är inte ansvarig för min familjs 
funktionshinder”, “Jag har ansvar för min vilja” och “Jag har rätt att säga nej”.67 Att barnen inte 
ska känna sig ansvariga kan också ses som ett slags ansvar sammankopplat med temat att barnen 
är ansvariga för deras egen vilja. Det finns således en tydlig dubbelhet med att barnen får lära sig 
att ta ansvar samtidigt som de i insatserna lär sig att de inte är ansvariga för problemen i 
familjen. Hur skiljer barnen på dessa olika typer av ansvar? Detta framgår inte i materialet vi 
studerat. Att prata om barns ansvar och ansvarstagande är på olika sätt problematiskt. Inom 
barndomssociologin argumenteras det för att barn ska ses som fullvärdiga medborgare med 
rättigheter och skyldigheter men å andra sidan ses barn också som individer som inte behöver 
vara lika ansvarstagande som vuxna och att barndomen förknippas med lek medan tiden som 
vuxen förknippas med arbete.68 Detta framträder i texten genom ovanstående resonemang. 
 
I materialet kring PYC och PAM berörs inte barns ansvarsroll, där är det istället föräldrarnas 
ansvar som diskuteras. Detta kan tolkas som att barnen är fria från ansvar i och med att de inte 
nämns, vilket motsäger det som belysts i Socialstyrelsens rapporter, att dessa barn känner ett 
stort ansvar i familjen. Ansvarsrollen utgör en viktig del i barns utveckling. Newman (2002) 
menar att det är för mycket fokus, i forskningen, på barn som antar vårdande roller, och vilka 
risker de utsätts för. Han vill hellre se forskning som också koncentrerar sig på de positiva 

                                                
64 Socialstyrelsen (2007) s. 38 
65 Wyness (2006) s. 7-9 
66 Ibid. s. 184 
67 Nilsson et al (2008) s. 41, 53, 58 
68 Wyness (2006) s. 9-10 
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effekterna av att barn lär sig ta ansvar i hemmet, då han menar att dessa är minst lika många som 
de negativa effekterna.69 
 
Att dessa barn får ta en större ansvarsroll i sina familjer bekräftas av tidigare forskning och 
därför har vi valt att belysa detta. I materialet kring FIB-projektet har vi utläst en tydlig 
dubbelhet kring barnens ansvarsroll, då barnen delvis får lära sig att ta ansvar för uppgifter som 
deras föräldrar inte förmår att göra samtidigt som de får lära sig att de inte är ansvariga för 
problemen i familjen och för deras föräldrars funktionsnedsättning. I materialet kring PYC och 
PAM berörs inte barnens ansvarsroll utan där är föräldrarna i fokus.  
 
5.2. Barns utveckling 
Detta avsnitt är uppdelat i tre underkategorier då framställningar av barns utveckling berörs från 
olika utgångspunkter. 
 
Flera av insatserna som studerats lägger stor vikt vid barns utveckling, bland annat i PAM-
programmet skriver de om styrkan i insatsen och varför den är viktig för barnen: 
 
 

The manuals strength is that i quantifies parenting in terms of parental knowledge, skills 
and practice and the impact that this has on the child’s functioning, care and 
development.70 

 
Dock verkar insatsens inverkan på barnen och deras utveckling komma i andra hand och 
föräldrarna och deras förmågor komma i första hand, särskilt som barnen sällan benämns i 
materialet. 
 
Teorier som berör barns utveckling gör det med skilda infallsvinklar där bland annat 
barndomssociologin i många avseenden ställer sig kritisk till utvecklingsbegreppet. Wyness 
(2006) påpekar dock att vi har mycket att tacka utvecklingspsykologin för då den har lyft fram 
barns utveckling i ljuset. Samtidigt är utvecklingspsykologin också så pass vedertagen att vi har 
svårt att se bortom den, vilket blir problematiskt på grund av den fokuserar på barnens biologiska 
utveckling och tar inte hänsyn till de yttre, sociala faktorerna.71 Wyness fortsätter diskussionen 
genom att tala om hur barn, utifrån ett framtidsorienterat perspektiv, ofta ses som “nästa 
generation” och några som så småningom ska bli vuxna och inte som individer här och nu. Att 

                                                
69 Newman (2002) s. 617 
70 PAM Instruction Book s. 10 
71 Wyness (2006) s. 18 
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de problem som barnen upplever när de är små snarare är en fas de går igenom och kommer växa 
ur än någonting som är beständigt.72   
 
5.2.1. Samspel mellan förälder och barn 
PYC består av två olika arbetsmoduler varav den ena fokuserar på samspelet mellan barnen och 
deras föräldrar. Syftet med detta är att främja barnens utveckling: 
 
 

Ett lyhört och engagerat samspel mellan barn och föräldrar är av stor vikt för bästa 
möjliga sociala, emotionella och beteendemässiga utveckling hos barn, och för att 
förhindra ett aggressivt och oroligt beteende. 

 (…) 
Det är viktigt att lägga grunden för bästa möjliga utveckling hos barn som har föräldrar 
med inlärningssvårigheter, genom att tidigt bygga upp ett stabilt samspel mellan 
föräldrar och barn. Detta samspel utgör sedan basen för den framtida utvecklingen.73 

 
 
Feldman (1994) skriver om tre olika former av omsorgssvikt som dessa barn kan utsättas för som 
dels berör deras fysiska välmående men också deras psykiska. Feldman skriver om vikten av att 
barn har en god relation till sina föräldrar genom både fysisk bekräftelse liksom muntlig. Detta 
för att främja barns utveckling.74  
 
Relationen mellan barnen och deras föräldrar diskuteras även av Wyness (2006). Där 
problematiseras relationen genom att barnen inte ses som kapabla till att fatta egna beslut och att 
beslutsfattande måste gå via föräldrarna.75 Detta kan bli särskilt bekymmersamt i familjer där 
minst en av föräldrarna har en utvecklingsstörning då kanske inte heller de anses ha förmåga att 
fatta adekvata beslut. Synen på dessa föräldrar och deras förmågor håller dock på att förändras i 
och med att mer uppmärksamhet har riktats mot dessa familjer samt att det finns fler och fler 
insatser för dem (se bland annat Bertilsdotter Rosqvist och Lövgren 2012 samt May och Simpson 
2003). 
 
5.2.2. Nätverk 
FIB-projektet belyser vikten av att barn i familjer där minst en förälder har en 
utvecklingsstörning har ett socialt nätverk omkring sig då en social isolering kan försena deras 
utveckling samt bidra till att de får en dålig självkänsla. Att ha ett fungerande nätverk räknas till 

                                                
72 Ibid. s. 135-136 
73 PYC Avsnitt 3: Modul 2 - Samspel mellan föräldrar och barn s. 3 
74 Feldman (1994) s. 300 
75 Wyness (2006) s. 136-139 
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en av de viktigaste skyddsfaktorerna för dessa barn76 vilket även Feldman (1994) belyser.77 I 
Faureholms studie (2012) framkommer det även i intervjuerna som gjordes med barn att just ett 
socialt nätverk och stöd utifrån har hjälpt barnen att klara av de problem de stött på i vardagen.78  
I FIB-verksamheterna kan alltså både gruppledare och hemterapeuter fungera som 
skyddsfaktorer för barnen.  
 
Både inom resiliensteorin och anknytningsteorin talas det om närstående utanför familjen och 
vilken roll de spelar på barns utveckling. Resiliensteorin talar om vikten av en god uppväxtmiljö 
och att denna består av ett starkt socialt nätverk. Genom ett socialt nätverk får barnen möjlighet 
att öva upp sin sociala kompetens som i sin tur kan leda till ett ökat självförtroende. Borge 
(2005) poängterar dock att blotta närvaron av ett socialt nätverk inte är tillräckligt för att stärka 
ett barns utveckling. Barn som befinner sig i en riskgrupp behöver ofta mer stöd än jämnåriga 
kompisar då de ofta helt saknar stöd och uppmuntran hemifrån, från sina föräldrar. Det är därför 
av yttersta vikt att de har någon vuxen person utifrån som de kan vända sig till.79   
 
Inom anknytningsteorin framhålls att anknytningspersonen fungerar som ett skydd mot yttre hot 
och faror. Oavsett ålder på barnen är de bättre på att hantera hot och faror som kommer utifrån 
än sådana som kommer från deras anknytningspersoner. Om barnen inte har en förälder de kan 
knyta an till kan de istället hitta denna person utanför familjen. Forskning har visat att barn som 
klarat sig bra trots omsorgssvikt ofta haft en vuxen utanför familjen som fungerat som 
anknytningsperson.80  
 
Socialstyrelsen (2007) diskuterar också vikten av att barn som växer upp i familjer där omsorgen 
sviktar har andra människor omkring sig, både vuxna och jämnåriga.81 Om barn i familjer där 
minst en av föräldrarna har en kognitiv funktionsnedsättning växer upp socialt isolerade finns en 
risk att de inte kommer ha någon vuxen alls att knyta an till vilket kan skada deras utveckling på 
olika sätt. Dessa barn löper också en större risk att bli mobbade i skolan och därför också ha ett 
begränsat nätverk med jämnåriga. Där fyller FIB-projektets barngruppsverksamhet en viktig 
funktion då barnen får träffa andra personer i liknande situation, vilket flera barn uttrycker i 
intervjuerna: 
 
 - Varför är du glad att vara här? (Karin) 
 - Träffa kompisar. (Barn 6)82 
 (...) 
                                                
76 Nilsson et al (2008) s. 2-3 
77 Feldman (1994) s. 300 
78 Faureholm (2012) s. 73 
79 Helmen Borge (2005) s. 47 
80 Ibid. s. 306 
81 Socialstyrelsen (2007) s. 37-38 
82 FIB (2009) s. 44 
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- Ja, först så tänkte (mamma/pappa) såhär att jag behövde fler kompisar och så att jag 
kan leka med dem på fritiden fast nu tycker jag det är så roligt att vara här för jag har så 
många bra kompisar och så. Jag har så roligt här! (Barn 7)83  

 
5.2.3. Närhet 
Inom anknytningsteorin läggs mycket fokus på den fysiska kontakten och att det utan den är 
omöjligt för barnen att utveckla en anknytningsrelation till sina föräldrar.84 En trygg anknytning 
innebär att barnet söker sig till sin anknytningsperson för närhet, tröst och beskydd. För att 
barnet ska kunna utveckla en anknytningsrelation till sina vårdnadshavare är det viktigt att 
föräldern svarar på barnets signaler genom att till exempel tala lugnande, krama eller lyfta upp 
barnet. 85  I hemterapeutinsatsen i FIB-projektet diskuteras det i utvärderingen kring 
hemterapeuternas upplevelser av att lära ut känslomässig närhet. Hemterapeuterna menar att 
detta är något av de svåraste att lära föräldrarna, att föräldrarna måste vara fysiska med sina barn: 
 

Ofta brister det ordentligt där. Ofta är det ett intensivt arbete. Dom förstår ofta inte - 
“vadå, varför måste jag ha honom i knät eller krama om dom?” Det är ofta sådant som 
är naturligt i andra familjer - det måste man förklara för FIB-familjerna.86    
 

Vidare diskuterar hemterapeuterna kring att de känner en osäkerhet huruvida barnen får 
nödvändig känslomässig anknytning: 
 

Det är enklare att lära ur hur man håller rent på diskbänken än hur man tar hand om sitt 
barn känslomässigt. Det är den svåraste biten och den är svår att mäta också. (...) 
Förstår föräldrarna hur viktigt den är? Det är inte bara att säga “du ska göra si och så” 
för det kan de göra monotont. Visst, man kan kramas - men om det inte finns någon 
känsla bakom så (tystnar).87 
 

Trots att teorier visar på vikten av fysisk närhet mellan föräldrar och barn och framgår tydligt i 
citatet att detta ofta är någon som brister hos föräldrar med funktionsnedsättning. Av de 
stödinsatser vi har undersökt är det endast i FIB-projektet som vikten av närhet tas upp, och en 
diskussion förs kring hur arbetet kan utformas. Vikten av närhet mellan förälder och barn belyses 
inte i materialet kring varken PAM eller PYC, vilket anmärkningsvärt mot bakgrund av vad 
bland annat anknytningsteorin menar.  
 

                                                
83 Ibid. s. 45 
84 Holt et al (2012) s. 488 - 492 
85 Broberg (2006) s. 55, 57 
86 Jöreskog (2009) s. 33 
87 Ibid s. 33 
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Barns utveckling har belysts från tre olika synvinklar; samspel mellan föräldrar och barn, vikten 
av ett fungerande nätverk samt betydelsen av fysisk närhet. Flera av stödinsatserna syftar till att 
ge barnen en positiv utveckling samt förbättra deras självkänsla, bland annat genom att på olika 
sätt arbeta med föräldrarna och deras förmågor. Hur barnens utveckling och uppväxt ska kunna 
förbättras utan deras egen involvering i insatserna kan diskuteras. 
 
5.3. Barns aktörskap 
I detta avsnitt kommer även barns delaktighet i insatserna att behandlas, under en egen rubrik. 
 
I FIB:s barngruppverksamhet görs skillnad på de barn som också själva har en 
funktionsnedsättning och de barn som inte har det. Gruppledarna menar att gruppverksamheten 
blir ännu viktigare för barnen utan funktionsnedsättning då dessa barn ofta befinner sig i en ännu 
större riskgrupp där särskilt skolvistelse kan bli problematisk för dessa barn då de utmärker sig 
från barnen med normalbegåvade föräldrar.  En gruppledare berättar i utvärderingen kring FIB: 
 

Dom normalbegåvade barnen är ju avvikande i sina skolor, annorlunda och det är svårt 
för dom. Dom kan vara smutsiga, har konstiga kläder och så. Och barn är grymma. Dom 
här barnen blir mobbade. Vi är ju som en fristad här, där det finns likasinnade. Och här 
får ingen kränka någon annan. Här kan de berätta om sina bekymmer och det finns 
vettiga vuxna som ser dem. 
(...) 
Det finns ju barn här som aldrig någonsin märks hemma, får aldrig någon tid. 
Föräldrarna är så upptagna av sig själva och olika konflikter och det finns så många 
barn som tar tiden, så han som klarar sig ganska bra själv, han får ingenting.88 

 
Wyness (2006) beskriver de roller barnen kan ta på sig och att det är i hemmet som barnen 
främst skapar sina sociala identiteter. Hemmet har under åren ansetts som en gömd privat sfär 
där föräldrarna bär ansvaret för barnens socialisation.89 Wyness diskuterar även hur barn kan 
anta rollen som “vårdare” i hemmet och hur ansvarsfördelningen inom hemmet är svår att fånga 
upp då hemmet fortfarande kan anses som något privat. Föreställningarna kring barndomen som 
fylld av lek och att barn skulle vara fria från ansvar gör det komplicerat för oss att se på barnen 
som en grupp som andra skulle kunna vara beroende av. För att klara av ett utökat ansvar i 
hemmet skriver Wyness att barnen kan utveckla resiliens och andra strategier. Han skriver vidare 
att detta kan ses som en nödvändighet för barnen för att klara av sin situation och att 
motståndsstrategierna som utvecklas ska ses i jämförelse med barnens risk för sårbarhet.90 I 

                                                
88Jöreskog (2009) s. 54 
89 Wyness (2006) s. 235  
90 Ibid. s. 90-93  
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artikeln av Faureholm (2010) bekräftas detta av barn själva; både att barnen kan anta rollen som 
“vårdare” och att de upplever att de får ta ett stort ansvar hemma.91 
 
Barnens roll inom PYC beskrivs enligt följande: 
 

Först tränar man på färdigheter utan barnet närvarande (rollspel), vilket kan ske utan 
störningar och ger föräldern möjlighet att lära in färdigheten i nära samarbete med 
läraren och där misstag är tillåtna. Färdigheten lärs därefter in med barnet närvarande 
(coachning).92 

 
Barnen kan uppfattas som ett verktyg i det första steget, då det inte att utläsa i materialet hur 
detta förklaras för barnen eller var barnen befinner sig fysiskt. Starke (2013) skriver i sin 
utvärdering kring implementeringen av PYC i Sverige att de professionella ansåg att rollspelen 
var ett bra sätt för dem att öka kommunikationen med föräldrarna.93 I utvärderingen nämns 
ingenting om barnens roll och hur de i sin tur påverkades, vilket också kan tolkas som att barnen 
ses som ett verktyg för föräldrarna att öva upp sin föräldraförmåga och att de inte 
uppmärksammas. Barnens roll beskrivs varken i insatsen eller i utvärderingen av den, då det är 
effekterna och påverkan hos föräldrarna som är i fokus. Bruno (2012) diskuterar, utifrån ett 
barndomssociologiskt perspektiv, hur barn ibland ses som vuxnas ägodelar och attribut för att få 
sina egna behov tillgodosedda, på bekostnad av barnens individuella behov.94  
 
I en kort presentation av PYC-programmet refereras det till en utvärdering av programmet gjord i 
Australien. Där punktas resultat av metoden upp och vilka effekter den har medfört hos föräldrar 
och barn.  
 

-Föräldrarna som deltagit är mycket nöjda och tycker att programmet svarat mot deras 
behov.  
-Föräldrarna upplevde ett ökat självförtroende och ökad tillfredsställelse med sin 
föräldraförmåga. 
-Barnens känsloutbrott minskande. 
-Samhörighet och dialog mellan barn och föräldrar ökade. 
(...)95 
 

Av de totalt åtta punkter som räknas upp berörs barnen i två och de resterande berör effekter hos 
föräldrarna, vilket kan tolkas som att barnens situation inte vidare belysts. I den punkt där barnen 

                                                
91 Faureholm (2010) s. 73 
92 PYC Modul 2 - Samspel mellan förälder och barn s. 11  
93 Starke et al (2013) s. 150-152  
94 Bruno (2012) s. 9 
95 “PYC - en utbildning för föräldrar” sammanställning/kort presentation om PYC  
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berörs har de fått rollen som krävande och känslomässigt påfrestande, vilket är intressant.  Dels 
kan punkten tolkas som att barnen har blivit mindre oroliga men eftersom den nämns i samband 
med alla förbättringar som föräldrarna upplevt kan det tyckas att även denna förbättring är främst 
positiv för föräldrarna. Att barnen inte märks lika mycket i familjerna efter insatsen än tidigare, 
att de har blivit osynliga i sin egen familj och inte längre ses som ett “problem” för föräldrarna. 
Men det kan också tolkas som ett uttryck för omsorg om barnen och inte primärt en 
framställning av barnen som påfrestning för föräldrarna. I båda fallen framställs dock barnen 
fortfarande som objekt snarare än aktörer vilket utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv är 
problematiskt (se Wyness 2006:22).  
 
Barnens roll inom arbetsmetoden PAM beskrivs väldigt vagt och de benämns inte som egna 
individer utan kan tolkas som en del av “familjen”.  
 

 It encompasses a range of tools to help the assessors to construct detailed profiles about 
individual family members as well as the family unit as a whole.96 

 
Det är föräldrarna som står i fokus och barnen uppmärksammas endast via dem, till exempel om 
föräldrarna uttrycker någon oro kring dem via formulären som görs i utredningen. I rapporten 
kring implementeringen av PAM i Sverige (2008) framkom det att de professionella uppfattade 
barnen som osynliga i arbetsmetoden, vilket också stämmer överens med det som kan utläsas i 
det material vi har tagit del av. Inom PYC och PAM beskrivs barnen och deras roller på ett vagt 
sätt och i begränsad utsträckning, deras delaktighet kan därför i hög grad ifrågasättas. I en stor 
del av materialet kan barnen snarare uppfattas som redskap för sina föräldrar än som faktiska 
individer med egna åsikter och viljor, vilket diskuteras mycket inom barndomssociologin.97  
 
5.3.1. Barns delaktighet 
Den hemterapeutiska stödinsatsen i FIB-projektet har till syfte att skapa struktur och ordning 
hemma hos familjerna. Stödet och arbetet består av att hemterapeuterna tillsammans med 
familjerna försöker skapa nya fungerande rutiner gällande till exempel städning, samt kost och 
hygien. Syftet med insatsen är även att prata kring betydelsen av kommunikation i familjen, och 
hur föräldrarna ska förhålla sig till sina barn. 98  Barns delaktighet i den hemterapeutiska 
stödinsatsen kan diskuteras, då flera citat i utvärderingen (2009) tyder på att de inte har uppfattat 
syftet, samt deras egen roll i insatsen.  
 

När det sedan gäller städningen, så anar man skillnader mellan t.ex. läxläsning och 
städning i hur Barn 2 upplever stödet. Dels framstår städningen som en aktivitet som 

                                                
96 PAM - instruction book s. 10 
97 Wyness (2006) s. 22 
98 Jöreskog (2009) s. 28 
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främst riktar sig till föräldern, dels att det kan ha funnits konflikter mellan föräldern och 
hemterapeuten som har påverkat Barn 2.99 
 

Citatet tyder på att barnet och inte har förstått syftet med de aktiviteter som insatsen innebär. 
 

Barn 3 förmedlar också en känsla av att den hemterapeutiska insatsen innebär att någon 
“lägger sig i”. Även om han kan se att stödet varit till viss hjälp verkar han ändå uppleva 
hjälpen som ett intrång eller som något onödigt och han förklarar upprepade gånger för 
mig att han egentligen inte behöver någon hjälp. 
(...) 
Barn 3 uttrycker osäkerhet om flera av insatserna beträffande vad de ska leda till och 
varför de behövs.100 
 

Hart (1992) diskuterar kring barns delaktighet i samhället och över deras inflytande i olika typer 
av frågor. Han menar att barn måste få vara delaktiga i frågor som rör dem samt att få vara med i 
meningsfulla projekt tillsammans med vuxna under uppväxten. Det är nödvändigt för barn att få 
öva på sociala färdigheter rörande till exempel ansvar och han menar att det inte är rimligt att 
barnen att plötsligt blir ansvarsfulla “vuxna” vid en viss ålder.101 Eftersom stödinsatsen med 
hemterapeuter riktar sig till hela familjen, borde syftet med insatsen vara tydligt för samtliga 
medlemmar i familjen och inte minst för barnen, för att stödet ska uppnå sitt syfte och nå bästa 
möjliga effekt.  
 
Att stödinsatsen äger rum hemma hos familjerna borde även bidra till att vikten av att vilja göra 
barnen är delaktiga och uppmärksammade i insatsen. Som tidigare diskuterats kan hemmet ses 
som en privat sfär, vilket även Barn 3 uttrycker i och med att hen upplever att hemterapeuterna 
gör “intrång”. Hart (1992) beskriver en stege över barns delaktighet, där första steget 
symboliserar sammanhang när barnen blir “manipulerade” eller missuppfattade av vuxna. 
Barnen förstår i det här första steget inte sammanhanget de befinner sig i och de vuxna 
uppmärksammar dem inte. De vuxna ser inte barnen och till deras möjligheter. Stegen 
symboliserar sedan hur barnens delaktighet ökar bit för bit och där de i översta steget är högst 
delaktiga och är med och tar beslut tillsammans med de vuxna.102 Harts poäng är att barns 
delaktighet ofta inte innebär samma sak som vuxnas delaktighet, och detta kan ses som en 
förminskning av barnen. Av citaten kan en tolkning göras att de barn som intervjuas inte förstår 
sammanhanget de befinner sig i, det vill säga syftet med insatsen.  
 

                                                
99 Ibid. s. 20 
100 Ibid. s. 21 
101 Hart (1992) s. 5 
102 Ibid. s.8-9 
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Barnens delaktighet i stödinsatsen kan därmed diskuteras och deras beskrivningar visar tydligt att 
syftet med insatsen inte har förmedlats så att barnen har förstått. I utvärderingen av FIB 
reflekteras det kring vilken information barnen har fått angående hemterapeutens arbete och det 
slås fast att barnen har fått olika information kring insatsen beroende på hur länge familjen har 
haft erfarenhet av stöd från hemterapeuterna.103 Under rubriken “Vad blir bättre av att ha en 
hemterapeut i hemmet?” är det endast föräldrarna som har fått uttala sig, barnens synpunkter 
saknas under den aktuella överskriften104, vilket kan tyckas anmärkningsvärt. Överlag får barnen 
mindre utrymme att uttala sig om insatsen i jämförelse med föräldrarna och de professionella.  
 
Citatet nedan är från en intervju med ett barn som deltagit i skolbarnsgruppen i FIB-projektet:  
 

(...) Vi pratar också om vad han brukar kalla träffarna för:  
- Min fråga är vad du kallar de här mötena? Vad kallar du det här - att du kommer hit på 
tisdagarna? (I) 
-Föräldraträff (Barn 4) 
Att (Barn 4) kallar träffarna för “föräldraträffar” kan tolkas som att han upplever att 
träffarna i första hand är till för föräldrarna.105 

 
Citatet visar än en gång på att barnen inte är införstådda med deras egen roll och det stödinsatsen 
ämnar syfta till, vilket kan vara ett tecken på bristfällig information och kunskap förmedlat från 
gruppledarna. Hur information och kunskap på bästa sätt bör kommuniceras till barnen är något 
som vi kommer diskutera i avsnittet med vidare forskningsfrågor. Vi kommer även att ta upp 
bristen på reflektion över barns delaktighet i utvärderingen i diskussionskapitlet. 
 
Bruno (2012) skriver om en pilotstudie av PAM i Sverige, och hur föräldrarna upplevde 
stödinsatsen som lättförståeligt samt att de kände sig delaktiga i processen. 106  Barnens 
delaktighet talas det dock inte om. Vi har heller inte kunnat utläsa något om barnens delaktighet i 
materialet kring PAM som vi har valt att inkludera i den här uppsatsen.  
 
Som tidigare nämnts kan dessa barn få en stor ansvarsroll i familjen, vilket har diskuterats utifrån 
ett barndomssociologiskt perspektiv. Inom FIB-projektet benämns deras barngruppsverksamhet 
som en fristad, där barnen kan slappna av och få möjlighet att anta en roll fri från ansvar. Dock 
kan barnens delaktighet ifrågasättas. Det framgår tydligt i flera citat att barnen inte alltid förstår 
syftet med stödinsatserna, vilket kan uppfattas som att det finns svårigheter och okunskap kring 
hur syfte och betydelse av verksamheterna ska förmedlas till barnen på ett adekvat sätt. Barns 

                                                
103 Ibid. s. 21 
104 Jöreskog (2009) s. 26 
105 Ibid s. 42 
106 Bruno (2012) s. 26 
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delaktighet har belysts med hjälp av Harts delaktighetsstege (1992). 
 
5.4. Barn i förhållande till föräldrarnas funktionsnedsättningar 
May och Simpson (2003) skriver om hur synen på föräldraskapet hos funktionsnedsatta personer 
har förändrats över tid. De menar att i stället för att titta på vad som skiljer dessa föräldrar åt från 
andra, studeras likheter och att det talas om tendens till inklusion snarare än exklusion.107  
Bertilsdotter Rosqvist och Löfgren (2012) framhåller dock att det är svårt att se bortom 
föräldrarnas funktionsnedsättning, och att de har en funktionsnedsättning i första hand och i 
andra hand ett barn.108 Mycket forskning har gjorts på föräldrarna och hur deras funktionshinder 
inverkar på föräldraförmågan, men hur deras föräldraförmåga i sin tur påverkar barnen talas det 
inte lika mycket om. Bruno (2012) skriver att föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar 
ofta känner sig kritiserade och ifrågasatta samt att de inte förstår var deras föräldraförmåga 
brister. Dessa föräldrar kan därför dra sig för att söka hjälp, i rädsla för att få deras barn 
omhändertagna109 vilket även Newman (2002) och Feldman (1994) aktualiserar. 
 
I utvärderingen av hemterapeutsinsatsen i FIB-projektet tas det upp att hemterapeuterna till viss 
del saknar kunskap om funktionsnedsättningen hos föräldrarna, och hur föräldraförmågan i sin 
tur påverkas av detta.  
 

Det rör sig om en osäkerhet om föräldrarna har någon funktionsnedsättning och på vilket 
sätt den påverkar deras föräldraförmåga. Genom socialsekreterare har hemterapeuterna 
fått information om att det finns en oro för hur barnet i familjen har det, men för 
hemterapeuterna finns också en osäkerhet vad gäller vilka slags svårigheter föräldern 
eller föräldrarna har (...) 110 

  
En hemterapeut berättar: 
 

… i projektet skulle ju familjerna helst ha en diagnos. Men vi möter ju ofta familjer där vi 
inte vet, men tror och då ska man ta upp det med socialsekreteraren - som en fråga.111 

 
Detta bekräftas av Bertilsdotter Rosqvist och Löfgren (2012) som diskuterar det faktum att ett 
stort fokus läggs på föräldrarnas funktionshinder, även av de yrkesverksamma. Oro kring barnet 
nämns i det som hemterapeuterna berättar i utvärderingen av insatsen, men föräldrarna och hur 
deras funktionshinder påverkar föräldraförmågan är den centrala delen och oron kring barnet 
kommer i andra hand. Newman (2002) ifrågasätter däremot fokus på barnen i insatser och menar 
                                                
107 May och Simpson (2003) s. 26 
108 Bertilsdotter Rosqvist och Lövgren (2012) s.58, 59 
109 Bruno (2012) s. 16 
110 Jöreskog (2009)  s. 30 
111 Ibid s. 30 
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att föräldrarna kommer i skymundan. Han efterfrågar insatser som ser till hela familjen och inte 
enbart till individuella behov, och då främst barnens. Författaren menar att genom att fokusera på 
barnen och benämner dem som en riskgrupp undermineras föräldrarna.112    
 
Det är mycket fokus på föräldraförmågor och inte lika mycket fokus på barnen vilket även går att 
se i de stödinsatserna studerade här. PAM är till exempel ett bedömningsinstrument på 
föräldraförmågan, och utgår enbart från den. Inom PAM betonas vikten av att de professionella 
har en lyhörd inställning gentemot föräldrarna, då föräldrarnas berättelser och det som 
föräldrarna uttrycker kan ge en indikator på styrkor och svagheter i föräldraskapet. Dock är detta 
något som verkar komma i andra hand och i mån av tid. I de olika formulären som används för 
att bedöma föräldraförmågan kan de professionella även uppfatta vilka problem som påverkar 
barnen i varierande utsträckning. 
 

It is important to record parent’s comments (in the space provided) as it can capture 
their concerns and indicate how a problem may be affecting their child.113  

 
I arbetet med PAM är det viktigt att föräldrarna är införstådda med syftet med stödinsatsen och 
vikten av den, detta för att de ska få insikt om hur deras barn indirekt påverkas.  

 
Also, when parents consider that what they are doing is okay, it is unlikely that they will 
want to change unless it is explained to them why their current parenting skills/behaviour 
may be detrimental to their child.114  

 
PAM är ett verktyg för att få fram en individuell bild av familjemedlemmarna, men ger även en 
bild av familjen som helhet. Styrkan med denna stödinsats är att det går att räkna ut föräldrarnas 
kunskaper och hur den kunskapen påverkar barnets utveckling.115 Som tidigare berörts benämns 
inte barnen som en egen grupp i detta material, utan går endast att tolkas som en del av den hela 
familjen. Hur barnen påverkas av deras föräldrars föräldraförmåga undersöks via föräldrarna och 
barnens egna upplevelser uppmärksammas inte. Detta kritiseras inom barndomssociologin, att 
barn oftast inte framställs som egna individer utan ingår i ett större familjebegrepp. Barn ses 
ständigt i förhållande till vuxna, som i exemplet ovan, genom sina föräldrar och professionella.116  
 
Alanen (1992) diskuterar familjebegreppet utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv. Hon 
skriver bland annat att barn ofta betraktas som en del i familjen istället för egna individer, att 
barn föds in i och lever i familjer, och växer in i en större social värld inifrån en familj, vilket 

                                                
112 Newman (2002) s.620  
113 PAM - instruction book s. 9 
114  Ibid. s. 9 
115 Ibid. s. 10.  
116 Wyness (2006) s. 29 



 

33 

hon kallar för “familialization”. Detta synsätt är många gången förgivet tagen i sammanhang där 
det talas om barnperspektiv. Alanen menar dock att detta bör ifrågasättas utifrån ett 
barndomssociologiskt perspektiv. Hon menar att familjen inte ska tas för given vid forskning 
gällande barn och deras aktörskap, utan hellre försöka förstå ”familjen” utifrån barns 
perspektiv.117 
 
Föräldrarna och deras förmåga berörs tydligt i PAM, då detta fungerar som ett 
bedömningsinstrument av föräldraförmågan. Detta ska ge en individuell bild av 
familjemedlemmarna och deras behov men också av familjen som helhet. Barnen som egna 
individer syns inte i materialet. Att barn oftast inte ses som egna individer utan placeras i större 
sammanhang såsom skola eller familj problematiseras inom barndomssociologin genom att detta 
synsätt faktiskt inte ger oss en riktig bild av barns liv, utan förstås utifrån exempelvis föräldrars 
behov och intressen.118  
 
Vi kommer diskutera barns ansvar, roller, utveckling och förhållande till föräldraskapet mer i 
nästkommande kapitel. 
 
 
  

                                                
117 Alanen (1992) s. 91-92, 95 
118 Wyness (2006) s. 61 



 

34 

6. Diskussion 
För att ta reda på hur barn framställs i arbetsmaterial riktade till yrkesverksamma som arbetar 
med familjer där minst en förälder har en kognitiv funktionsnedsättning, har vi gjort en kvalitativ 
innehållsanalys på material från FIB-projektet samt PYC- och PAM-programmen. Vi har tagit 
begrepp kopplade till våra tre teorier; barndomssociologi och resiliensteorin samt 
anknytningsteorin och genom kodning har vi utläst teman knutna till dessa teorier. Materialet har 
innefattat instruktioner för hur själva stödinsatserna i dessa familjer ska genomföras, men även 
inkluderat intervjuer med barn, föräldrar och professionella som deltagit i stödinsatser samt 
rapporter och utvärderingar efter avslutade interventioner. Diskussionen är uppdelad i tre olika 
avsnitt; en diskussion av resultatet, en metoddiskussion samt ett avsnitt där vi blickar framåt på 
vidare forskningsfrågor.  
 
6.1. Diskussion av resultat 
Resultaten av studien visar att barnen till stor del är osynliga i materialet vi har studerat. Tidigare 
forskning, bland annat rapporter från Socialstyrelsen (2007), synliggör det faktum att fokus till 
mesta del har legat på föräldrarna i dessa familjer vilket vår undersökning bekräftar. I vårt valda 
material beskrivs barnen i de flesta fall som en del i familjebegreppet. De blir på så vis 
underordnade en större grupp och syns inte i materialet som egna sociala individer med åsikter 
och viljor. Alanen (1992) kallar detta för “familialization” och innebär att barn många gånger 
“försvinner” i familjen som enhet på bekostnad av ett eget aktörskap och att betraktas som ett 
självständigt subjekt.119  I ljuset av detta ställer också vi oss kritiska till familjeperspektivet som 
råder i insatserna vi studerat. 
 
Ett tema eller budskap på en träff inom barngruppsverksamheten inom FIB-projektet är “Jag är 
inte ansvarig för min familjs funktionshinder” där det kan tolkas som att barnen blir 
underordnade familjebegreppet. I gruppträffen som berör det här temat beskrivs syftet vara att 
förmedla till barnen att de har rätt att vara barn, kopplat till barnkonventionen, samt att barnen 
ska bli medvetna om att det inte är någons fel att någon i dessa familjer har ett 
funktionshinder. 120  De beskriver föräldrarnas funktionsnedsättning som hela familjens 
funktionshinder, vilket även kan tolkas som att föräldrarna inte uppmärksammas.  Föräldrarnas 
kognitiva funktionsnedsättning påverkar hela familjen och det kan ses som positivt att 
gruppledarna i barngruppsverksamheten pratar med barnen om att de inte ska ta på sig ansvaret 
för funktionshindret. Men om de talar om en “familjs funktionshinder” blir barnen inräknade och 
kan på så vis också ses som i någon mån ansvarstagande trots att de får lära sig motsatsen.   
 
Inom FIB-projektet synliggörs barnens ansvar, genom att de i vissa fall av gruppledarna i 
barngruppsverksamheten förväntas ta mer ansvar hemma än barn i samma ålder som inte har en 
                                                
119 Alanen (1992) s. 91 
120 Nilsson et al (2008) s. 42 
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förälder med kognitiv funktionsnedsättning. En gruppträff tar upp budskapet “Jag har ansvar för 
min vilja” där syftet är att barnen ska få en förståelse för vilket ansvar de har för sina val samt 
vilka konsekvenser valen kan leda till.121  I materialet beskrivs barngruppsverksamheten som ett 
forum för barnen där de kan slappna av och för en gång skull inte behöva känna sig som 
ansvarstagande för sina föräldrar eller syskon. Verksamheten beskrivs som en slags “fristad”. 
Men det kan tyckas motsägelsefullt att dessa barn förväntas, av professionella, att ta på sig ett 
större ansvar både för sig själv och för sin familj på grund av föräldrarnas funktionsnedsättning. 
Om denna tvetydighet bara är synlig för oss eller om den också är tydlig för barnen framgår dock 
inte. 
 
I utvärderingen av FIB-projektet framgår det att vissa barn ansåg att de teman som togs upp i 
barnverksamheten var tråkiga, ointressanta och jobbiga, medan andra barn ansåg att de teman 
som togs upp var viktiga. Sammanfattningsvis görs bedömningen att gruppverksamheten bidrog 
med ett positivt värde för barnen, men detta baseras på att samtliga barn gillade leken, fikat och 
kompisarna. Att budskapen i gruppträffarna inte gick fram till vissa av barnen berörs inte i 
rapporten.122 Trots att FIB-projektets barngruppsverksamhet ska ha ett tydligt barnperspektiv kan 
detta ifrågasättas, då det som barnen uttrycker i intervjuerna i utvärderingen inte tycks 
uppmärksammas. Barnens åsikter hamnar istället i skuggan av de positiva effekterna som 
utvärderingen fokuserar på - den sociala aspekten. Även i intervjuerna med barnen angående 
hemterapeutinsatsen framkommer det tydligt att barnen inte är införstådda med syftet och deras 
egen roll i insatsen, vilket det reflekteras över i liten grad i rapporten.123 Utifrån Harts diskussion 
(1992) om vikten av att barn får vara med i beslut kring viktiga frågor under sin uppväxt124 kan 
detta betraktas som problematiskt. Stödinsatsen med hemterapeuter anser vi vara en ytterst viktig 
“fråga” som barnen bör möjliggöras att vara delaktiga i, vilket det framkommer i intervjuerna att 
inte alla barn upplever. Kunskap och syftet med insatsen bör förmedlas till barnen så att det 
förstår och bör vara grundläggande för ett genomförande av insatsen. Hur detta ska förmedlas till 
barnen är något vi kommer att återkomma till under vidare forskningsfrågor.  
 
I de andra stödinsatserna, PYC och PAM, som vi har studerat synliggörs inte barnen och deras 
möjliga ansvarstagande överhuvudtaget. Att barnen inte benämns som en egen grupp kan anses 
märkligt då mycket av den tidigare forskningen visar att barn i familjer där minst en av 
föräldrarna har en funktionsnedsättning, tar mer ansvar både för hushållssysslor och för att sin 
familj.125 Det kan därför diskuteras huruvida stödinsatsen bör ta hänsyn till och diskutera barns 
aktörskap i dessa familjer. Barn som får ta mer ansvar hemma utvecklar i flera fall resiliens.126 

                                                
121 Ibid. s. 54 
122 Jöreskog (2009) s. 46 
123 Ibid. s. 21 
124 Hart (1992) s. 5  
125 Socialstyrelsen (2007) s. 38 
126 Wyness (2006) s. 93  
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Wyness (2006) menar att barn motbevisar rollen som sårbara i och med att de ständigt visar att ta 
kan ta ansvar och har en stor social kompetens - när det verkligen krävs.127  
 
En stor del av stödinsatsernas fokus har varit på barns utveckling, vilket vi analyserat med hjälp 
av både anknytningsteorin och barndomssociologin som i många fall står på varsin sida om 
utvecklingsbegreppet, där anknytningsteorin betraktar begreppet som tämligen oproblematiskt 
och barndomssociologin är mer kritisk. 128  Bland annat skriver Wyness (2006) att 
utvecklingspsykologin, där anknytningsteorin ingår, ofta beskriver barn som underordnade och 
ofärdiga i jämförelse med vuxna. Dels utförs många undersökningar på barn och deras 
utveckling i kliniska miljöer vilket kan tolkas som att de ser barnen som mindre komplexa 
varelser än vuxna människor, och som kan undersökas utan att yttre faktorer inkluderas.129  
 
Inom utvecklingspsykologin kan barnens uppväxt ses som indelad i olika faser vilket bidrar till 
en förutsägbarhet i barnens utveckling. I jämförelse med utvecklingspsykologin betonar det 
barndomssociologiska perspektivet de sociala kontextuella faktorerna så som familjen, skolan 
och kamratgrupp, och vad de har för påverkan och inflytande hos barnen under uppväxten.130 
Wyness (2006) fortsätter sin diskussion med att prata om barn som några som kommer bli, 
snarare än som personer som redan är. Fokus läggs oftast på utvecklingen och att barn är 
ofullständiga individer i jämförelse med vuxna som anses vara “färdiga”.131 Att se barnen som 
utvecklingsobjekt är problematiskt på fler sätt, till exempel undermineras deras åsikter och viljor 
till att vara mindre betydelsefulla än vuxnas. Barn kommer heller inte betraktas utifrån sig själva 
och deras perspektiv utan kommer att tolkas av vuxna och deras perspektiv, då detta perspektiv 
är det dominerande. 
 
I PAM står det specifikt att stödinsatsen bland annat ska främja barns utveckling. Dock benämns 
inte barnen mycket alls i materialet vilket kan tyckas anmärkningsvärt efter att ha specifikt 
uttalat att insatsen syftar till att främja utvecklingen samt barnens färdigheter och omsorg.132 
Vilket tyder på en naturaliserad förståelse av utvecklingsbegreppet. Här framställs barnen mer 
som redskap för föräldrarna att utveckla sina förmågor, en iakttagelse som går att göra i PYC-
programmet som också handlar om att utveckla och förbättra föräldraförmågan, likt i PAM. 
Alanen (1992) menar att barnen som egna aktörer har “försvunnit” i ett familjefokus. Eftersom 
detta har varit det dominerande sättet att studera barn och barndomen på är det också detta 
synsätt som dominerat bland annat välfärdsinstitutioner, till exempel insatser från socialtjänst.133 
 
                                                
127 Ibid. s. 93 
128 Ibid. s. 117-118 
129 Ibid. s. 119 
130 Ibid. s. 139-140 
131 Ibid. s. 120 
132 PAM - Instruction Book s. 10 
133 Alanen (1992) s. 94 
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Som vi nämnt tidigare har det mesta fokus vilat på föräldraskapet och föräldraförmågor i den 
tidigare forskning vi har studerat. Granqvist (2013) nämner en undersökning gjord av Höglund 
från 2012 som visar att barnmorskor i betydande utsträckning ställer sig kritiska till att mammor 
med utvecklingsstörning får barn.134 Som tidigare nämnt har vi i vår uppsats valt att använda 
SUF:s egen definition av kognitiva funktionsnedsättningar. En åsikt som gick att återfinna i 
intervjuer med hemterapeuter i FIB-projektet var att de aldrig kunde veta om dessa barn 
verkligen hade en trygg uppväxtmiljö. Därför har det kanske varit bra att stödinsatser och 
undersökningar fokuserat på föräldrarna och att det visat att föräldraförmågor faktiskt kan läras 
upp med adekvat hjälp och stöd.135 Dock har detta fokus lämnat barnen i skymundan. I 
Socialstyrelsens rapporter framhåller de risker dessa barn utsätts för men det finns väldigt få 
insatser som är utformade specifikt för barnen. Där kan FIB-projektet framhävas då de var först i 
världen med att starta en barngruppsverksamhet samt att hemterapeuterna valde att ha enskilda 
samtal med barnen då de insåg att insatsen fokuserade alltför mycket på föräldrarna.136 De 
stödpersoner som deltog i projektet ansåg dock, om både barngruppsverksamheten och 
hemterapeutinsatsen, att det var svårt att veta vilken inverkan dessa faktiskt hade på barnen.137  
 
Newman (2002) diskuterar i sin artikel stödinsatser som fokuserar på barn som vårdare i familjer 
där föräldrarna av olika anledningar brister i sin föräldraförmåga. Han menar att för mycket av 
forskning och stödinsatser har inriktats på barnen och deras situation medan för lite fokus har 
riktats mot föräldrarna och deras funktionsnedsättningar och efterfrågar stödinsatser som har ett 
större familjefokus.138 Senare artiklar som ingår i vår tidigare forskning, samt de insatser vi har 
studerat i denna uppsats lyfter fram ett familjeperspektiv. Ett perspektiv som vi har ifrågasatt och 
diskuterat, bland annat utifrån Alanens (1992) begrepp “familialization”. Det som framgår i 
denna uppsats säger snarare motsatsen till vad Newman påstår, att ett familjefokus inte är helt 
utan problem. Barnens egna aktörskap försvinner i de stödinsatser som är inriktade på familjen 
som helhet, då fokus främst vilar på föräldrarna och deras funktionsnedsättning och inte på 
barnen och deras situation. Vi anser därför att det är av vikt att en del av fokus flyttas från 
föräldrarna till barnen så att insatser och deras verkan kan utvärderas och förbättras utifrån 
barnens perspektiv. 
 
6.2. Metoddiskussion 
I vår uppsats har vi använt oss av en kvalitativ innehållsanalys och undersökt tre olika 
stödinsatser som alla berör arbete med familjer där minst en av föräldrarna har en intellektuell 
funktionsnedsättning. Genom koder kopplade till våra teorier har vi via en kodningsprocess 
utläst teman där barnens framställning i datamaterialet på olika vis belysts. Det datamaterial vi 
                                                
134 Granqvist (2013) s. 65-66 
135 Bertilsdotter Rosqvist och Lövgren (2012) s.59 
136 Westin (2009) s. 15 
137 Jöreskog (2009) s. 55 
138 Newman (2002) s. 620 
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har använt oss av har vi tagit fram med hjälp av personal på SUF. Materialet har, som nämnts i 
metodavsnittet, en tydlig avsändare och mottagare och kan därför anses vara relativt oreflekterat 
och partiskt, genom att det snarare belyser de positiva effekterna av insatserna än de faktorer som 
kan vara mer problematiska och bör ifrågasättas. Detta är någonting vi beaktat i analysen av 
texterna och med en kritisk blick förhållit oss till.  
 
Materialet kring de insatser vi har studerat har varit av varierande omfattning och störst mängd 
data har vi haft kring FIB-projektet med dess olika insatser. Detta syns framförallt i resultatet då 
majoriteten av citaten är hämtade därifrån och vi kunde belysa de valda teman i materialet kring 
FIB-projektet i ett vidare perspektiv än i de andra två undersökta stödinsatserna. Vi har utgått 
från vårt ursprungliga kodningsschema under hela kodningsprocessen, varken koder eller teman 
har ändrats under processens gång.  
 
Vårt insamlade datamaterial har vi tolkat med en viss förförståelse av vad vi skulle hitta och inte 
hitta, till exempel att barnen skulle komma i skymundan för föräldrarnas funktionsnedsättning. 
Denna förförståelse byggde på vad vi läst i den tidigare forskningen samt våra valda teorier, 
framförallt barndomssociologin som bland annat diskuterar barns aktörskap. Vi har dock i största 
möjliga mån försökt förhålla oss neutralt till materialet i försök att hitta avsnitt som både talar för 
och emot våra förutfattade meningar. Där det rådde tvetydigheter kring tolkning valde vi att inte 
behandla i resultat och diskussion alternativt belysa detta i uppsatsen. 
 
6.3. Vidare forskningsfrågor 
Resultatet i vår uppsats visar att flera forskningsfrågor kvarstår. En viktig aspekt som vi ännu 
inte fått ett svar på är hur till exempel professionella bör prata med barnen kring deras föräldrars 
funktionshinder på bästa sätt. I utvärderingen kring FIB-projektet tas det faktum upp att barnen i 
flera fall inte förstår varför de deltar i insatsen med framför allt hemterapeuter, samt syftet med 
den. Hemterapeuterna berättar i intervjuerna att de är osäkra på hur kunskapen når fram till 
barnen och om den gör det, hur barnen förvaltar informationen.139 Detta kan kopplas till Harts 
(1992) delaktighetsstege, och att barnen befinner sig på ett av de lägre stegen och uppfattas inte 
få samma möjlighet att delta i insatserna som de vuxna. Att barnen får tillräckligt god kunskap, 
förmedlad på deras egen nivå om varför de deltar i stödinsatserna anser vi är något som saknas i 
de stödinsatser vi har studerat.  Hur arbetet kring detta ska göras anser vi är en fråga som bör 
belysas vidare. Ett exempel på var det är otydligt hur kunskapen ges till barnen samt hur detta 
ska diskuteras med dem, är i frågan kring ansvar och deras roll i familjen, vilket vi tidigare har 
resonerat kring.  
 
Hur stödinsatserna sedan bör utformas med barnen mer i fokus är ytterligare en forskningsfråga 
utan något tydligt svar. I barngruppsverksamheten inom FIB-projektet är barnen den centrala 
                                                
139 Jöreskog (2009) s. 21 
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punkten. Barnen uttryckte att insatsen medförde ett socialt sammanhang med nya kamrater och 
umgänge, vilket är en viktig skyddsfaktor för barnen (se bland annat Feldman 1994 och 
Socialstyrelsen 2007). Dock borde insatser utformas på så sätt att de täcker in fler aspekter än 
bara de sociala, då barnen riskerar att försummas på flera områden. 
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