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Abstract 
Our Father – a study of fathers with learning difficulties 
Author Iren Åhlund   
Supervisor Åsa Wengelin 
Halmstad Högskola  
Health and Society 
 
 
 
 
Most studies on parenthood and learning difficulties focus on mother and child, and 
very little is know about fathers with learning difficulties. Moreover, people with 
learning difficulties are rarely asked to tell their own narratives. The aim of the current 
study is to identify the role of the father in families where one or both of the parents 
have learning difficulties. Laws and regulations concerning the rights of people with 
learning difficulties in Sweden are accounted for and the he social support system for 
all parents in Sweden are described . 
The empirical study is a qualitative phenomenological interview study, inspired by 
narrative traditions, and describes how fathers with learning difficulties experience 
these support systems. The main data are two life stories of fathers with learning 
difficulties and one observation in a family. 
The findings suggest that although Sweden has a highly regarded disability policy 
and social support system, and even though fathers with learning difficulties are 
assured equal rights as members of the society and as parents by the Act of Human 
Rights, they are not treated equal but still faces structural inequalities. Their strengths 
and needs are not recognized, gender based support is not used and last but not 
least there is a lack of adequate competence in the support system. As long as the 
fathers are not included in the discussions about strengths and weaknesses in 
families with at least one parent with learning difficulties, these families are not given 
reasonable chances of fulfilling their parenthoods. 
 
Keywords: fathers with learning difficulties, narratives, parenting, fatherhood 
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Förord 
När jag valde att söka kunskap om fäder med intellektuella funktionsnedsättningar 
förstod jag inte hur många områden som berörde faderskap och faderskap där fadern 
har en intellektuell funktionsnedsättning. 
Min egen familj med fyra fäder, min make och mina tre söner, och min kloka, starka 
dotter och hennes partner, och mina kärleksfulla svärdöttrar, trodde jag innehöll de 
flesta aspekter på faderskap och fadersrollen i förhållande till barn och partner. 
Men de fäder jag mött i arbetet med min studie, har lärt mig att livet är mer 
mångfasetterat än så. Samhällets syn på föräldraskap, på faderskap och på 
funktionsnedsättning måste analyseras för att förstå fäder med intellektuella 
funktionsnedsättningar i sin fadersroll. Det har jag försökt göra i Fader Vår, och jag 
har också insett att detta bara är en början. 
 

Jag vill först och främst rikta ett varmt tack till er fäder för den klokskap och den 
generositet med vilken ni delade med er av era liv till mig. Även ni fäder som avstod 
från att medverka har bidragit till min förståelse och ökat mina kunskaper.  
Utan er alla hade det inte varit möjligt att genomföra studien. 
 
Ett varmt tack till Hanna Björg Sigurjónsdóttir för din forskningsinsats kring fäder och 
kring familjer med intellektuella funktionsnedsättningar och för att du generöst delar 
med dig av din kunskap inom området. Tack för en inspirerande diskussion på Island 
under askmolnet från vulkanen. Du gav mig kraft att fortsätta och tron på mig själv 
och min studie! 
 
Tack min älskade make Jonas, mina älskade söner Joakim, Klas och Johannes, 
kloka fäder var och en på sitt sätt! 
Tack min älskade dotter Anna för all hjälp med redigering och för att du är en klok 
partner! 
Tack mina älskade svärdöttrar Jenny, Rebecka, Anna och Anna för klok support till 
de kloka fäderna/partnern! 
 
Tack Hans, Daniel, Patrik, Anna, Malin, Stefan, Maj och alla ni andra på alfa som lärt 
mig mycket om livet! 
 
Tack Åsa Wengelin, utan din lågmälda och humoristiska handledning hade jag givit 
upp, så tack för att du fortsatte att tro på min förmåga att skriva Fader Vår. 
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Introduktion 
Forskning kring föräldraskap och intellektuella funktionsnedsättningar har hittills i stor 
utsträckning fokuserat på mödrarnas och barnens erfarenheter. Socialstyrelsen har 
gjort en kunskapsöversikt över svensk och internationell forskning, som rör föräldrar 
med utvecklingsstörning och deras barn. (Socialstyrelsen, 2005). Av de 167 arbeten 
som presenteras i kunskapsöversikten är 18 svenska. Ytterligare 12 svenska studier 
finns med, men dessa berör mer indirekt föräldraskap. Av dessa 18 studier är 9 
fokuserade på barnperspektivet, 3 är uttryckligen inriktade på mödrar och 4 rör 
familjer. I endast en av dessa svenska studier finns en pappa med.  
I kunskapsöversiktens analys över forskning som finns, saknas ett tydligt 
genusperspektiv. De undersökningar som presenteras och slutsatserna som dras 
kring kunskapen i dessa talar om föräldraskap, trots att fäderna saknas och fokus 
ligger på modern och barnet. 
Kunskapsöversikten efterlyser ett genusperspektiv på forskningen kring föräldraskap, 
och påpekar bristen på forskning kring fäder och fädernas föräldraskap.  
I min studie utgör samhällsperspektivet bakgrunden till de livsberättelser som fäderna 
ger. Samhällsperspektivet innebär att jag sätter fäderna med intellektuella 
funktionsnedsättningar i en samhällelig kontext. Sveriges handikappolitik, direktiv och 
förordningar kring samhällets stöd till föräldrar och barn presenteras. Utvärderingar 
och kartläggningar över hur de som är satta att ge stödet lyckas med sitt uppdrag har 
ägnats ett särskilt intresse. 
Jag har vidare tagit del av utredningar där socialtjänsten har granskats ur ett 
genusperspektiv, liksom mödravårdscentraler och barnavårdscentraler, som 
dessutom har utvärderats för att se i vilken utsträckning de når fäderna. 
Jag har tagit del av Statens folkhälsoinstituts utredning av föräldraskap ur ett 
folkhälsoperspektiv och en särskild utredning där fädernas situation belysts.  
Inte i något av dessa dokument har jag funnit något skrivet om fäder med 
intellektuella funktionsnedsättningar. 
Kunskapen om fäder med intellektuella funktionsnedsättningar är begränsad, 
speciellt i svensk och nordisk forskning. (Socialstyrelsen, 2005) Den isländska 
forskaren, Hanna Sigurjónsdóttir, (2005) har i sin avhandling och andra studier belyst 
familjer och fäder med intellektuella funktionsnedsättningar. Jag har valt att lyfta 
hennes forskning i mitt arbete, eftersom andra forskare verkar utanför Norden. Även 
om forskningen från andra länder som Kanada, Australien och England kan tillföra 
mycket kunskap, är den sociala kontexten som fäderna lever i annorlunda. 
Ländernas lagstiftning, rättigheter och levnadsvillkor för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar ser annorlunda ut än i Sverige.  Island skiljer sig från Sverige, 
men likheterna är större, än med de andra utomnordiska länderna. Island har en 
rättighetslagstiftning som motsvarar den svenska och personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar lever under jämförbara villkor i det isländska samhället. 
Dessutom baserar sig Sigurjónsdóttirs forskning på fädernas egna berättelser och 
upplevelser, vilket är ovanligt. 

Syfte med mitt arbete är, att öka kunskapen om fäder med intellektuella 
funktionsnedsättningar och vilket stöd samhället erbjuder dem i deras faderskap. Jag 
vill även undersöka vilka faktorer som påverkar fäder med intellektuella 
funktionsnedsättningar i deras faderskap positivt och stärker deras föräldraförmåga. 
Fem fäder var tillfrågade om att medverka i studien, och av dem slutförde två sin 
medverkan och ingår i materialet. En observation har genomförts i en familj. 
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Förförståelse 
Mitt intresse och engagemang för föräldraskap och funktionsnedsättning sträcker sig 
långt bakåt i tiden. 
Under min studietid i början av 1970-talet, läste jag en kort kurs på universitetet som 
hette ”Avvikande beteenden” och illustrerades med en glad flicka med Down´s 
syndrom som spelade på en tamburin. Det var mitt första möte med personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar, och det fick konsekvenser för resten av mitt liv.  
Mitt intresse bottnade i en önskan och en tro att jag med mitt intellekt skulle kunna 
finna vägar att få personer med intellektuella funktionsnedsättningar att förstå vad jag 
ville uttrycka och förmedla. Först några år senare gick det upp för mig att det var av 
ännu större i värde att jag skulle lära mig att förstå vad de vill uttrycka och förmedla. 
 

Under 1970-talet beslöts via lagstiftning, att de stora institutionerna, som låg runt 
Stockholm, skulle stängas. De första som flyttades ut i samhället var barnen på 
dessa institutioner, och elevhem öppnades därför i nybyggda bostadsområden. 
Elevhemmen var lägenheter med plats för fyra barn. Personalen arbetade i skift och 
ansvarade för pedagogiskt och praktiskt arbete, som i ett ”vanligt hem”. 
Jag fick anställning som föreståndare för ett av dessa elevhem. De fyra barnen som 
flyttade in där, var relativt jämngamla och kom efter några år i puberteten. För oss 
personal skapade detta en stor osäkerhet. Frågor om sexualitet hade på intet sätt 
berörts i vår utbildning, och vi stod handfallna inför de etiska och moraliska frågor 
som är kopplade till funktionsnedsättning och sexualitet.  
Med stöd av en psykolog, som inte hade kunskaper om utvecklingsstörning, började 
vi ett flerårigt arbete, för att leda dessa ungdomar in i ett vuxenliv, där sexualitet och 
familjeliv skulle vara en naturlig del. Sterilisering eller inte, oönskade graviditeter, 
preventivmedel och olika former av samlevnad lyftes och ventilerades i våra 
diskussioner.  
I början av 1980-talet, doktorerade Gunnar Kylén och hans avhandling behandlade 
hur personer med utvecklingsstörning tänker och förstår, och hur de uppfattar 
verkligheten. Kunskapen Kylén lade fram, gjorde att omsorgsarbetet svängde från att 
ha varit ett vårdande yrke, till att bli ett pedagogiskt yrke. Under något år kunde man 
läsa 20 poäng om utvecklingsstörning vid psykologiska institutionen vid Stockholms 
universitet. Gunnar Kylén var lärare, och varje föreläsning jag deltog i, ledde till att 
jag kunde gå direkt till arbetet och lösa ett eller flera problem för ungdomarna på 
elevhemmet. Färgad tejp för att underlätta att sätta på rätt platta på spisen, för att 
veta när man måste gå hemifrån för att hinna till skolan, nya konkreta sätt att räkna 
och mycket, mycket mera. Kyléns teorier förklarar hur tänkandets utveckling från det 
mer konkreta till det abstrakta utvecklas. Men det allra viktigaste, som många 
glömmer när de talar om Kyléns teorier, är att han poängterar erfarenheters och 
upplevelsers betydelse för förmågan att använda sitt sätt att tänka.  
Detta är nyckeln till att en person med utvecklingsstörning, som använder en 
sexårings sätt att tänka, ändå är betydligt klokare och kan ta ansvar för sitt liv. 
Just denna kunskap anser jag är så viktig, för än i dag står det i journaler eller 
utredningar kring personer att de är som t ex en sexåring. Hur ska man då ha en 
tilltro till deras förmåga att ta ansvar för sitt liv? 
När jag många år senare började arbeta med folkbildning för personer med 
utvecklingsstörning, var debatten om sexualitet, samlevnad och föräldraskap 
fortfarande en angelägen fråga. Detta var under 1980-talet, och utflyttningen av de 
vuxna från de stora vårdhemmen hade pågått några år, och rädslan för att dessa 
vuxna kvinnor som flyttat ut i samhället skulle bli utnyttjade och gravida var stor. 
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Att merparten av kvinnorna blivit steriliserade under sin institutionsvistelse var ännu 
inte allmänt känt. 
Evy Kollberg arbetade med sin avhandling om mödrar med utvecklingsstörning och 
det väckte frågor kring hur stödet till dessa mödrar skulle vara för att de skulle klara 
av sin roll som mor till barnet. Av detta lärde jag mig att det inte finns en lösning, ett 
synsätt utan att varje person är unik och har individuella förmågor och individuella 
tillkortakommanden.   
Inom folkbildningen mötte vi debatten och behovet genom att erbjuda samtalscirklar 
för personer med intellektuella funktionsnedsättningar kring sexualitet och 
samlevnad. Även en grupp för mödrar där de fick lära sig om barnavård och barnets 
utveckling startades. Dessa grupper möttes en gång per vecka under ett eller flera år. 
I början var gruppernas teman relativt trevande. Mödrarna pratade om kamratskap, 
om kärlek och känslor på ett platoniskt plan. 
När kunskaperna hos oss som ledde studiecirklarna ökade, ökade också kraven från 
deltagarna på att få relevant kunskap och diskutera svårare frågor, som relationer, 
äktenskap, föräldraskap, och vad det kunde innebära. 
En teori som då existerade, var att personer med intellektuella funktionsnedsättningar 
ville skaffa sig barn för att bli ”normala”. Därför skulle man förklara och tala med dem 
om deras funktionsnedsättning och dess konsekvenser, ”göra dem 
handikappmedvetna”. 
En märklig analys av människors drömmar, för varför skulle personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar skilja sig från andra människor i deras tankar 
och drömmar om barn? Och med vilken rätt tar vi ifrån andra deras drömmar? 
Efter ytterligare några år började jag arbeta för riksförbundet FUB, för unga, barn och 
vuxna med utvecklingsstörning. Här fanns ett nationellt nätverk för föräldrar med 
intellektuella funktionsnedsättningar som träffades under en helg varje år. Jag deltog 
vid några tillfällen och mötena med dessa föräldrar, som inbördes var olika avseende 
många sociala faktorer, lärde mig att se med respekt på deras strävan att vara goda 
föräldrar. 
Jag har följt ett forsknings- och utvecklingsprojekt som FUB är samverkanspart i – 
FIB-projektet i Uppsala som pågått mellan 2005 – 2008. Syftet med projektet har varit 
att utveckla kunskap om och stöd till familjer där en eller båda föräldrarna har 
intellektuella begränsningar.  
Här har jag lärt mig om samhällets stödinsatser, hur arbetet runt familjer kan se ut, 
och svårigheter och hinder som behöver överbryggas för att insatserna ska bli så 
effektiva som möjligt för familjerna. I projektet har man lyft vikten av att personalen 
som stöder familjen har kunskap om intellektuella funktionsnedsättningar och dess 
konsekvenser och möter familjerna med respekt. 
Jag har sett att fädernas roll och erfarenheter saknas, och att man talar om föräldrar 
och familjer, men det är oftast modern och barnet som avses. Föräldrarnas egen 
medverkan i hur stödet utformas i deras familjer, måste utvecklas vidare för att stärka 
föräldrarnas självkänsla och självbild. 
Genom åren har jag i de relationer jag fått med personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar mött dem som blivit föräldrar. För vissa av dem har det gått 
bra. De har fått det stöd de behöver i den form som stärkt deras förmåga att ta hand 
om sitt barn. För andra har det gått mindre bra att klara av det dagliga ansvaret i 
föräldraskapet, och de har fått stöd och hjälp i att lämna barnet i familjevård utan att 
deras rätt att vara barnets föräldrar har kränkts. Så finns de personer som inte fått 
den hjälp och det stöd de behöver, och som fått lämna sina barn, och som inte 
upplever att de har någon rätt kvar som föräldrar till barnet. 
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Alla människor har rätt till familjeliv och att skaffa barn. Det är samhällets ansvar att 
ge alla medborgare stöd och resurser för att klara av sitt föräldraskap. (.(Prop. 
1999/2000:79) Om fadern ställs utanför, har föräldraskapet inte fått möjlighet att 
utvecklas till sin fulla potential. Föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar är 
inte en grupp, utan består av individer, mödrar och fäder, som alla är olika. De har 
olika förmågor och tillkortakommanden, och de har rätt att mötas som individer utifrån 
sina egna förutsättningar. 
Det är med dessa erfarenheter och åsikter som jag påbörjar arbetet med Fader Vår. 
Flera faktorer i arbetet påverkas av mina erfarenheter och mina åsikter. Valet av 
ämne, uppläggningen av studien, reflektionerna kring tidigare forskning och mötet 
med fäderna, och inte minst de slutsatser jag kommer fram till i analysen. 
Jag har valt att använda fenomenologi som vetenskaplig ansats. Den används för att 
beskriva mänskliga erfarenheter och är användbar för forskare inom olika områden 
som vill förstå hur andra tänker. (Denscombe, 2009) 
Mina tidigare erfarenheter och upplevelser av föräldraskap och intellektuella 
funktionsnedsättningar anser jag varit användbara när jag har fokuserat på hur livet 
för en fader med intellektuell funktionsnedsättning kan vara, och också när jag har 
studerat samhällsstödet och hur det kan fungerar för en person med intellektuella 
funktionsnedsättningar. 
Med min förförståelse för funktionsnedsättningen och dess konsekvenser har jag valt 
att se och förstå på det sätt som fäderna ser och förstår. Vid analysen av mina data 
har jag därför fokuserat på faktorer som ligger utanför faderns intellektuella funktions-
nedsättning. Jag har valt att se hur samhällsstödet fungerar för honom som en 
medborgare med de rättigheter och skyldigheter alla medborgare har och först 
därefter tagit funktionsnedsättningen i beaktande. Utan min förförståelse och utan 
mina tidigare erfarenheter skulle jag troligen varit mer benägen att fokusera på 
funktionsnedsättningen och troligen också gett den en större betydelse för utövandet 
av faderskapet än jag har gjort i mitt arbete. 
Det jag har försökt göra är att belysa faderskapet utifrån tre perspektiv, samhällets 
stöd till föräldrar, faderskap och faderskapspolitik, och därefter faderskap när fadern 
har intellektuell funktionsnedsättning. 
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Bakgrund 

Introduktion 

I följande avsnitt beskriver jag den svenska nationella handlingsplanen för handi-
kappolitik som jag anser vara den samhälleliga kontext som omger fäder med 
intellektuella funktionsnedsättningar. Därefter beskriver jag samhällets stöd till 
blivande föräldrar, nyblivna föräldrar och föräldrar upp till barnet fyller 18 år. Stödet 
ges via mödrahälsovården, barnhälsovården och familjecentraler.   
Eftersom föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar inte utgör något undan-
tag utan omfattas av de samhällsinsatser, lagar och förordningar som gäller alla 
medborgare, har jag valt att granska samhällets stöd till alla föräldrar, och därefter 
granska de speciella stödinsatser jag kunnat finna för föräldrar med intellektuella 
funktionsnedsättningar och slutligen stödet till fäder med intellektuella funktions-
nedsättningar.  
Det är i mötet med dessa insatser och personalen knuten till dem som fäder med 
intellektuella funktionsnedsättningar ges stöd och bedöms i sitt faderskap. Det är 
därför av intresse att veta vilken kunskap och kompetens som finns, och vilka 
attityder som råder till fäder i allmänhet och fäder med intellektuella funktionsned-
sättningar i synnerhet. 
Jag diskuterar kring begrepp och definitioner som används kring personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar. Eftersom det saknas enhetliga begrepp, både 
nationella och internationella, är det nödvändigt att förstå vad som ligger i begreppet 
olika forskare använder och därmed erhåller de resultat de gör. 

Svensk handikappolitik, lagar och förordningar 
Utformningen av handikappolitiken, lagar och förordningar kring personer med 
funktionsnedsättning i Sverige och utformning av det svenska välfärdssystemet och 
samhällsstödet till föräldrar, utgör det ramverk inom vilket fäder med intellektuella 
funktionsnedsättningar lever.  

Handikappolitik 

Riksdagen antog år 2000 en nationell handlingsplan för handikappolitiken, kallad 
”Från patient till medborgare” (Prop. 1999/2000:79). 
Den utgår från Förenta Nationernas 22 standardregler, Agenda 22, för att tillförsäkra 
människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. (1993) Sverige har 
förbundit sig att följa dessa regler och den nationella handlingsplanen tar fram de 
viktigaste målen för den svenska handikappolitiken. 
I planen sägs att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i 
alla åldrar blir fullt delaktiga i samhället och att det ska vara jämlika villkor för kvinnor 
och män. Politiken ska vidare formas så att hinder för full delaktighet identifieras och 
undanröjs och den ska förebygga och bekämpa diskriminering. Den ska utformas så 
att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning får förutsättningar för 
självständighet och självbestämmande. 
Den nationella handlingsplanen berör myndigheter, kommuner, organisationer och 
många andra. Men den berör också alla medborgare. Det är vårt gemensamma 
ansvar att människor med funktionsnedsättning får samma rättigheter och möjligheter 
som andra medborgare.(Prop. 1999/2000:79) 
De lagar och förordningar som finns i samhället omfattar naturligtvis även personer 
med intellektuella funktionsnedsättningar.  Förutom dessa lagar finns en speciell lag, 
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som ska tillförsäkra personer som har vissa funktionshinder, goda levnadsvillkor, 
vilket skiljer sig från socialtjänstlagens formulering som är skälig levnadsnivå.  

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS  
Lag (1993:387) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och 
varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det 
dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att 
den enskilde får möjlighet att leva som andra.  
§ 9 i lagen redogör för vilka de särskilda insatserna är. I lagtexten nämns inte rätt till 
stöd vid föräldraskap. 
I specialmotiveringen till lagen, däremot, sägs det att socialtjänsten är skyldig att gå 
in med hjälp på samma sätt som när föräldrar av andra skäl inte förmår ge barnen 
den omvårdnad de behöver. Rätten till stöd i sitt föräldraskap för samhällets alla 
medborgare, finns formulerad i Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd, En 
vinst för alla, som baserar sig på de förslag som lämnats av utredningen Föräldrastöd 
– en vinst för alla (SOU 2008:131).  Denna strategi presenteras närmare i avsnittet 
om samhällets stöd till familjer i min studie. 

FN: s deklaration om mänskliga rättigheter 

FN: s deklaration om mänskliga rättigheter, § 16, punkt 1, ger alla människor rätt att 
gifta sig och att skaffa barn.  

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Konventionen skapar inte några nya rättigheter. Konventionens syfte är att undanröja 
hinder för personer med funktionsnedsättning att få rätt till sina mänskliga rättigheter. 
Konventionen som fokuserar på icke-diskriminering listar nödvändiga åtgärder för att 
personer med funktionsnedsättning ska kunna få del av såväl medborgerliga och 
politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.  
(Ds 2008:23) 

FN: s standardregler 

I december 1993 antog FN: s generalförsamling Standardregler för att tillförsäkra 
människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. 
Sverige har antagit reglerna som utgångspunkt för det handikappolitiska arbetet och 
arbetar aktivt för att omsätta reglerna i praktisk handling. 
Ett av standardreglernas huvudområden är Familjeliv och personlig integritet. 
Staterna uppmanas att främja möjligheterna för människor med funktionsnedsättning 
att leva familjeliv. Staternas skyldighet att se till att det finns nödvändig rådgivning 
lyfts, och människor med funktionsnedsättning ska få samma hjälp som andra till 
familjeplanering. Åtgärder mot negativa attityder mot att människor med funktions-
nedsättning gifter sig och blir föräldrar ska uppmuntras och media ska uppmuntras till 
att bekämpa sådana negativa attityder. 
Sverige har ratificerat såväl FN:s deklaration för mänskliga rättigheter som FN:s 
standardregler. 

FN:s  barnkonvention 

FN:s barnkonvention från 1989, slår fast barnens rättigheter och i flera av 
paragraferna berörs frågan om barnens rätt till sina föräldrar och likaså barnens rätt 
att skyddas från att fara illa. 
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Regeringens barnrättspolitik uttrycks i Barnpolitik – en politik för barnens rättigheter 
(Skr2007/08:11) och anger fyra områden som ska prioriteras under de närmaste 
åren. Det första området är att utveckla och förbättra arbetet med tillämpningen av 
barnkonventionen. Det andra området är en satsning på föräldrastöd genom att ta 
fram en nationell strategi för föräldrastöd. Det tredje området är att bekämpa alla 
former av våld mot barn, och det fjärde området är att arbeta för att barns psykiska 
hälsa stärks. Regeringen planerar att under 2010 följa upp barns livsvillkor för att se 
inom vilka områden deras rättigheter behöver stärkas. (www.regeringen.se/sb/d). 

Föräldrabalken 

Föräldrabalken är den lag som reglerar faderskap, moderskap, underhållsbidrag, 
omyndighet och barns rättigheter. Den ger även barnet rätt till omvårdnad, trygghet 
och en god fostran. (Lag 1983:47). 
Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och 
umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende 
särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller 
att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av 
en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 
Den grundläggande regeln om vårdnaden om barn finns i 6 kap. 3 § föräldrabalken. I 
bestämmelsen anges att barnet från födseln står under vårdnad av båda föräldrarna 
om dessa är gifta med varandra, och i annat fall modern ensam. Ingår föräldrarna 
senare äktenskap med varandra står barnet från den tidpunkten under vårdnad av 
båda föräldrarna. Ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad om sina barn genom 
domstols förordnande, genom en anmälan till socialnämnden i samband med att 
faderskapet fastställs eller – om inte domstol tidigare beslutat i vårdnadsfrågan – 
genom en anmälan till skattemyndigheten. Eftersom personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar i mindre utsträckning än befolkningen i övrigt lever i 
äktenskap (Eriksson, H & Tideman M, 2010), är denna fråga avgörande för fäder 
med intellektuella funktionsnedsättningar och relationen till deras barn. Om modern 
mister vårdnaden om barnet, mister ju även fadern rätten till barnet, om han inte 
aktivt begärt gemensam vårdnad i ett tidigare skede. 

Intressekonflikter mellan olika lagar 

Ett dilemma som kan uppstå, när svaga gruppers intressen kommer i konflikt med 
varandra, är att lagarna inte ger vägledning om vad som ska väga tyngst. Barnens 
rätt och barnens väl ska däremot alltid gå före den vuxnes. Föräldrarna upplever att 
de ifrågasätts av professionella och har svårt att förstå varför. Professionella kan 
känna att det är svårt att skydda och tillvarata båda parters välbefinnande. (Hindberg, 
2003). 
Ett annat dilemma är att föräldrarna har svårt att hävda sin rätt och att när de gör så,  
uppfattas de, som icke samarbetsvilliga i sitt föräldraskap av socialarbetare och 
stödpersoner.  Detta i sin tur kan användas emot dem när det gäller rätten till vårdna-
den om sitt barn. (Sigurjónsdóttir, 2005) 
Kollberg (1989) tydliggör att nedsatt begåvning i sig inte får vara orsaken till ett om-
händertagande utan faktiska potentialer att fungera som förälder ska vara av-
görande. 
Ytterligare ett problem är att de professionella som ska ge stöd till föräldrarna är 
samma individer som kan avgöra om de är lämpliga som föräldrar eller inte. Det kan 
hindra föräldrarna att visa sitt hjälpbehov av rädsla att bedömas som bristande i sin 
föräldraförmåga. (Sigurjónsdóttir, 2005) 
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Undersökningar om hur svenska lagar och förordningar fungerar för att ta tillvara 
föräldrars med intellektuella funktionsnedsättningar intressen, har jag inte kunnat gå 
in på närmare inom ramen för detta arbete.  
Eftersom de rättigheter personer med intellektuella funktionsnedsättningar har 
vanligtvis regleras av LSS, (Lag 1993:387), och den inte innehåller något om rätten 
om föräldrastöd är det administrativt svårt att hitta underlag för sådana undersök-
ningar. 
Vissa internationella studier har visat att föräldrar med intellektuella funktionsned-
sättningar mister vårdnaden om sina barn oftare och av skäl som inte  skulle gälla om 
föräldrarna inte haft funktionsnedsättning.  
Detta behandlas närmare i avsnittet om Socialstyrelsens kunskapsöversikt, där 
omhändertagande av barn diskuteras. 
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Begrepp och definitioner 

Introduktion 

I detta avsnitt beskriver jag olika begrepp och definitioner kring intellektuell funktions-
nedsättning. I mitt arbete använder jag personer med intellektuell funktionsned-
sättning, eftersom det är den av Socialstyrelsens terminologiråd fastställda be-
teckningen. Om andra beteckningar används i min text, är de relaterade till de 
personer eller den text jag hänvisar till. 
Inom intresseorganisationen för personer med utvecklingsstörning, Föreningen Unga 
Barn, och Vuxna med Utvecklingsstörning, (FUB), används begreppet personer med 
utvecklingsstörning, med motiveringen att lagtexten i Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, (Lag 1993:387) använder den. Flera organisationer som 
samlar personer med intellektuella funktionsnedsättningar, som riksorganisationen 
Grunden och föreningen 10:an i Halmstad, protesterar mot begreppet utvecklings-
störning och menar att det är både missvisande och kränkande.  
Medvetenhet om begrepp och definitioner gör att människosynen och attityderna 
bakom dessa blir tydliggjorda. (Vogel, 2010) 
Nationell och internationell forskning om föräldraskap där en eller båda föräldrarna 
har en intellektuell funktionsnedsättning saknar en gemensam definition av funktions-
nedsättningen. Det är därför avgörande att ta del av varje enskild forskares definition, 
för att skapa en förståelse för resultatet i forskningen. (Sigurjónsdóttir, 2005) 

Begrepp 

Socialstyrelsens terminologiråd tillsattes 2005 på uppdrag av regeringen. Syftet var 
att normera användningen av nationella termer och begrepp samt att ta fram en 
enhetlig informationsstruktur inom vård och omsorg. Terminologirådet tog 2007 be-
slut om revidering av termerna funktionsnedsättning och handikapp. De fastslagna 
definitionerna är numera funktionsnedsättning och funktionshinder och termen handi-
kapp ska undvikas.  
Funktionsnedsättning definieras som en nedsättning av en fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga och funktionshinder definieras som den begränsning 
som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. 
Exempel på begränsningar kan vara olika svårigheter att klara kraven i det dagliga 
livet och bristande delaktighet i arbetslivet, sociala relationer, fritids- och kulturaktivi-
teter, utbildning samt demokratiska processer. Det handlar framför allt om bristande 
tillgänglighet i och anpassning av omgivningen. 
(www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktionshinder) 
År 1980 antog Världshälsoorganisationen (WHO) en internationell klassificering av 
skada, sjukdom, funktionsnedsättning och handikapp. Den ersattes senare av en ny 
klassificering, kallad ICF (WHO, 2001). ICF har betoning på funktionsförmåga och är 
därmed ett komplement till ICD-10, som fokuserar på sjukdomar och hälsoproblem.  
Begreppet utvecklingsstörning kan definieras på många olika sätt. 
Bristen på en enhetlig definition beror på vilket syfte definitionen har och varför dia-
gnosen fastställs, menar Granlund (2009). De olika definitionerna är enhetliga i att 
det är en nedsättning i intelligensen och samtidigt en bristande förmåga att klara 
vardagslivet. 
Olikheterna i definitionerna är hur man definierar intelligens och hur man översatt det 
till mätbara förmågor i samspel med omgivningen och hur mycket tyngd man lägger 
vid adaptiva förmågor och social kompetens. 
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En klassisk intelligenskvotsbedömning kan vara användbar för medicinska eller 
administrativa syften. Betoningen på adaptivt beteende och social kompetens 
används mer för åtgärdsrelaterade diagnoser. Den senaste definitionen är: 
 
”Ett funktionshinder som karaktäriseras av en samtidig nedsättning i intelligens och 
adaptiva färdigheter inom minst två av tre följande områden: akademiska färdigheter, 
sociala färdigheter och praktiska färdigheter” (AAMR, 2002, citerad av Granlund, 
2009). 
 
Vogel (2010) har i en artikel analyserat laddade ord i ett kritiskt perspektiv. 
Det finns en allmän uppfattning om att den grupp människor som i dag benämns ha 
en funktionsnedsättning anses ha svårare i vardagen på grund av de krav de möter. 
Utmaningen är att finna ord där språket ska vara neutralt och icke-diskriminerande 
för att beskriva ett tillstånd som de flesta förknippar med svårigheter. 
Olika analyser av terminologin visar att utvecklingen gått från att beskriva funktions-
nedsättningen som utvecklingsstörd till person med utvecklingsstörning. 
En värderande invändning är att uttrycken är långa och blir klumpiga att använda, 
samt att de saknar en allmängiltighet som krävs för termer där överordnade och 
underordnade begrepp ingår. Anmärkningsvärt är dock att den nu rekommenderade 
termen, person med funktionsnedsättning, återigen lägger orsaken hos personen. Att 
använda denna term är alltså inte i linje med intresseorganisationers önskan om att 
visa att orsakerna ligger hos miljön.(Vogel, 2010) 
Hur intelligens och begåvning definieras, varierar med anledningen till varför man vill 
mäta funktionen och hur resultatet ska användas. De begrepp vi använder när vi 
studerar utvecklingsstörning behöver definieras och relateras till varandra. Exempel 
på tre begrepp, som används är begåvning, intelligens och kognition. Begåvning och 
intelligens kan ingå i paraplybegreppet kognition. Det finns olika synsätt på intelligens 
och beroende på hur vi ser på intelligens får utvecklingsstörning olika innebörder. 
(Granlund, 2009) 

En begåvningsteori 

I Sverige har Kyléns modell över begåvning och begåvningsnedsättning använts 
(Kylén, 1974). Den grundar sig på epistemologiska teorier och poängterar kopplingen 
mellan sätt att tänka, sätt att strukturera information och begåvning.  
Den är relativt starkt kopplad till adaptiv förmåga och är därför lämpad att användas 
till att bedöma åtgärder och är mindre lämpad för indelning av personer eller för 
administrativa syften. 
Jag väljer att beskriva Kyléns teori om begåvning (Kylén, 1974) närmare, eftersom 
mitt syfte att förklara eller att se på funktionsnedsättning inte är administrativt utan 
snarare ska belysa hur omgivningen bör anpassa stödet till fäderna för att öka 
männens förmåga att anpassa sig till sin roll som fäder. 
Kylén poängterar också erfarenheternas och upplevelsernas betydelse för en 
persons förmåga att använda sitt sätt att tänka. 
Detta är av avgörande betydelse, eftersom det fortfarande i dag används tester där 
personens kognitiva förmåga mäts. Om testet visar att en person tänker som en 
femåring är det lätt att bestämma att föräldraskapsförmågan är ringa. Men en person 
med utvecklingsstörning, kan med alla sina erfarenheter och upplevelser som han 
samlat på sig under hela sitt liv fungera på ett helt annat sätt än en femåring gör med 
sina begränsade livserfarenheter,  
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I utredningar används fortfarande åldersrelaterade bedömningar av personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar, vilket enligt Kyléns teori är helt missvisande för 
att avgöra funktionsnivån för personen i fråga. 
Kylén beskriver tre begåvningsnivåer i sin modell, grav, måttlig eller lindrig utveck-
lingsstörning. Inom varje begåvningsnivå används fem olika kategorier för att tolka 
och förstå verkligheten. De fem kategorierna är kvalitet (vad?), kvantitet (hur många, 
mycket?), rum (var?), tid (när, hur länge) och orsak (varför, om jag gör så). 
Kvalitetsuppfattningen prövas genom att undersöka om personen förstår hur olika 
saker används eller sortera saker efter gemensamma egenskaper. 
Kvantitetsuppfattningen handlar om hur personen kan uppfatta antal, mängder och 
storlek. Tidsuppfattningen prövas genom att undersöka om personen kan klockan, 
förstår tidsåtgången för olika händelser, kan planera ett visst antal dagar framåt eller 
blicka bakåt. Orsaksuppfattningen prövas genom att undersöka hur många led i en 
tankekedja personen är kapabel att uppfatta, om han kan jämföra följderna av olika 
sätt att utföra en aktivitet. Rumsuppfattningen framgår genom att pröva om personen 
hittar i olika miljöer, kan läsa kartor, uppfattar vägbeskrivningar. (Granlund, 2009) 
Genom detta synsätt på utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning 
erhåller man information om hur personen med utvecklingsstörning tänker. Den 
informationen är av avgörande betydelse när stödet till personen ska utformas. Är 
inte stödet anpassat till individens sätt att tänka och förstå, uteblir den positiva 
effekten som avsågs med stödet. Personernas erfarenheter spelar en viktig roll för 
hur de kan använda de olika kategorierna. Ju fler erfarenheter en person med 
utvecklingsstörning har, desto bättre tolkar och förstår personen händelser i livet. 
(Kylén, 1974) 
Detta kan ha påverkat resultaten i tidigare forskning, där föräldrarna med 
intellektuella funktionsnedsättningar som ingår i forskningen, hade vuxit upp på 
institutioner och inte fått del av livet i samhället på samma sätt som de föräldrar med 
intellektuella funktionsnedsättningar som vuxit upp som samhällsmedborgare. 
 

Definitioner av utvecklingsstörning 

I de flesta i dag vedertagna definitionerna av utvecklingsstörning betonas att dia-
gnosen utvecklingsstörning kräver en nedsättning i såväl intelligensfunktionerna som 
adaptivt beteende.(Granlund, 2009). 
Utredarna ska ha den utbildning och erfarenhet som krävs och beslut som grundar 
sig på utredningen ska fattas av personer med lämplig erfarenhet och utbildning inom 
området utvecklingsstörning och funktionsnedsättning. Dessutom bör utredarna ha 
god kännedom om hur miljöns utformning påverkar en individs vardagsfungerande. 
(Granlund, 2009) Det är först när det individuella stödet är maximalt anpassat till 
individens sätt att tänka och förstå omgivningen, som en realistisk bedömning av 
individens förmåga kan göras. I Sverige regleras stödinsatser till personer med 
utvecklingsstörning av en särskild lag, Lag om stöd och service till vissa funktions-
hindrade, (Lag 1993:387). Detta medför att en grupp av medborgare med 
utvecklingsstörning kan avgränsas administrativt.  
Offentlig statistik kring gruppen personer med utvecklingsstörning grundar sig på de 
personer som har fått insatser enligt denna lag. De personer som har rätt till insatser 
har ofta betydande nedsättningar i intelligens och adaptiv förmåga. 
Allteftersom livsvillkoren för personer med utvecklingsstörning förändras och 
personerna får möjlighet att leva ett liv som alla andra i gemenskap med alla andra, 
kommer dessa definitioner och begrepp att behöva anpassas.  
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Administrativt identifierade personer med utvecklingsstörning är 0.4 procent i 
Sverige. I nordiska länder har sedan 1930-talet gränsvärdet för intellektuell funktions-
nedsättning varierat mellan IQ 50 och IQ 85. Beräknat på den lägre IQ utgör mindre 
än 0.5 procent av befolkningen målgruppen och beräknat på den högre IQ skulle mer 
än 15 procent av befolkningen utgöras av personer med intellektuella funktions-
nedsättningar. (Tössebro & Kittelsaa, 2004, p 24) 
Detta visar att mätinstrument och definitioner är sociala konstruktioner.  
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Samhällets stöd till alla föräldrar  

Introduktion 

I detta avsnitt lyfter jag samhällsperspektivet av föräldraskapet genom att beskriva 
det stöd som samhället erbjuder alla föräldrar och de instanser som är satta att 
förmedla stödet. Jag har tagit del av utredningar och utvärderingar av dessa 
stödinsatser ur ett genusperspektiv för att belysa fädernas del av stödet och funnit att 
fäderna lyfts som en angelägen grupp att nå, och inom dessa instanser finns en 
medvetenhet om att fäderna kräver speciella insatser för att nås. Jag har även sökt 
efter fäder med intellektuella funktionsnedsättningar i de formuleringar kring sam-
hällets stöd till fäder i allmänhet, men jag har inte funnit något som lyfter dessa fäder 
som en grupp i behov av speciellt stöd. Jag presenterar hur stödet till föräldrar med 
intellektuella funktionsnedsättningar fungerar genom att ta del av en utvärdering av 
en svensk stödverksamhet och presenterar också svensk och internationell forskning 
kring stöd till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. Jag fann inte något 
skrivet om fäder speciellt, utan här skriver forskarna föräldrar och menar oftast 
modern, och i vissa studier finns fäderna med, men då i bakgrunden. Den enda 
forskning jag har funnit om stödet till fäder och deras egen upplevelse av stödet är en 
isländsk avhandling. (Sigurjónsdóttir, 2005) Den avhandlingen presenteras i avsnittet 
som heter Forskning om fäder med intellektuella funktionsnedsättningar i min studie. 

En vinst för alla? 

I betänkandet Föräldrastöd - en vinst för alla, nationell strategi för samhällets stöd 
och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap (SOU 2008:131) läggs förslag till en 
långsiktig nationell strategi för generellt föräldrastöd. Utredningens uppdrag var att ta 
fram strategier för ett generellt föräldrastöd och i stort sett konstateras bara att här 
finns stora grupper som inte nås av ett generellt föräldrastöd. I utredningens eget 
förord poängteras att föräldrar till barn med mer specifika behov och föräldrar som 
själva har mer specifika behov behöver andra och mer specialiserade insatser än de 
som beskrivs i betänkandet. Remissvaren från handikappförbunden och från 
Barnombudsmannen tar upp behovet av ett mer direkt konkret stöd för att få 
familjens vardag att fungera som mer viktigt än det generella stödet till alla. Flera 
uttryckte en önskan om en ny utredning med uppgift att inventera dessa mer 
specifika behov och beskriva hur ett mer specialiserat föräldrastöd skulle kunna se ut 
och genomföras. (Socialdepartementet dnr S2009/554/FH).  
I betänkandet (SOU 2008:131) är förslagen till det föräldrastöd som ska erbjudas alla 
föräldrar till dess att barnet fyllt 18 år. Alla föräldrar erbjuds samma möjligheter till 
stöd och hjälp så strategin säger sig vara universellt förebyggande. Ingen enskild 
grupp föräldrar väljs ut av något skäl. Utredarna anser alltså inte att föräldrar med 
intellektuella funktionsnedsättningar eller deras barn är i behov av särskilt stöd. 
Föräldrastöd definieras som en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, 
emotionella, kognitiva och sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala 
nätverk. Stödet ska präglas av samverkan, och strategin pekar på tre former för 
samverkan. Informationsutbyte, som är den ytligaste formen, samhandling som 
innebär att man planerar och genomför aktiviteter tillsammans, och slutligen 
samproduktion som omfattar verksamheter med gemensam finansiering och 
organisation. 
Verksamhetens art bör avgöra vilken samarbetsform som är lämpligast, föreslår 
beredningen vidare. Samverkan kräver tid, respekt och samförstånd mellan olika 
aktörer, stöd från ledning och politiker, struktur och utvärdering. 
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Strategins övergripande mål är att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under 
barnets hela uppväxt. Tre delmål definieras i termer av ökad samverkan kring 
föräldrastöd, ökat antal mötesplatser för föräldrar och ökat antal utbildade 
familjestödjare och universella, evidensbaserade stödprogram. Information om 
föräldrastöd ska nå alla föräldrar. Den ska vara lättillgänglig och samlad, förslagsvis 
på kommunens hemsida. Det bör finnas en föräldrasajt på kommunens webbplats. 
Internet lyfts som en mötesplats för föräldrar, och i strategin påpekas att det finns ett 
stort antal sajter för föräldrar och att det är svårt att avgöra kvaliteten på dessa. (SOU 
2008:131) 

Föräldrastödets utformning och innehåll 

De stödprogram som man använder för att öka föräldrarnas kompetens kring sina 
barn är oftast framtagna i andra länder och kan vara svåra att direkt överföra till 
svenska förhållanden. Detta kan påverka deras effekt (SOU 2008:131) 
Ett flertal forskningsresultat kring stöd till föräldrar med intellektuella funktions-
nedsättningar visar på nödvändigheten med ett anpassat stöd och att det är först när 
stödet ges utifrån förälderns förutsättningar som man ser positiva effekter på deras 
föräldraförmåga. Det är av avgörande betydelsen för föräldrar med intellektuella 
funktionsnedsättningar att stödprogram utformas utifrån deras förutsättningar att  
förstå och använda det. Om detta inte sker och programmen används för att öka 
deras föräldraförmåga tillskriver man föräldrarna tillkortakommandet när det 
egentligen är ett otillräckligt stödprogram de fått ta del av. (Feldman, 1994, Llewelyn, 
McDonnell, Russo, Mayes & Honey, 2002; Olsson & Springer, 2006). 
Vid Örebro universitet pågår ett projekt som utvärderar stödprogrammen som 
används i Sverige för föräldrastöd. Ett utlåtande ska vara färdigt 2013. Huruvida det 
ingår i uppdraget att beakta föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar fram-
går inte av den information jag har kunnat ta del av. 

Föräldrastödet till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar ses över 

Socialstyrelsen ska på uppdrag av regeringen analysera hur generella familje- och 
föräldrastödsinsatser kan kompletteras samt hur befintliga insatser riktade till 
föräldrar med funktionsnedsättningar kan effektiviseras för att skapa förutsättningar 
för ett familjeliv där föräldrar och barn kan utvecklas både som individer och i ge-
menskap. I uppdraget ingår även att analysera hur befintliga insatser riktade till 
målgruppen bidrar till att öka tillgängligheten till generella aktiviteter i samhället som 
erbjuds barn och föräldrar. Socialstyrelsen ska redovisa sitt förslag senast den 1 
september 2010. 

Mödrahälsovården och dess uppdrag 

I april 2004 tillsatte regeringen en utredning för att göra en översyn av föräldra-
försäkringen så att den verkar för barnets bästa och bidrar till ökad jämställdhet, 
Reformerad föräldraförsäkring – Kärlek, Omvårdnad, Trygghet (SOU 2005:73). Som 
en del av den utredningen har en studie genomförts av mödrahälsovården och 
barnavårdscentraler för att se hur de ser på sitt uppdrag att utbilda landets föräldrar. 
(SOU, 2005:73 bil 4).  
I rapporten, (SOU 2005:73, bil 4) fastställs att Mödrahälsovården har i uppdrag att 
sörja för graviditetsövervakning, amningsstöd, uppföljning efter förlossningen och 
förberedande föräldrautbildning för såväl fäder som mödrar. Föräldrautbildningen har 
sedan ett riksdagsbeslut 1979, utgjort huvudsaklig uppgift för såväl mödra- som 
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barnhälsovårdens verksamhet. Alla föräldrar ska erbjudas gruppverksamhet före och 
efter barnets födelse. Mödravården svarar för utbildningen inför förlossningen och 
barnhälsovården för utbildning efter förlossningen. 
Föräldrarna ska få möjlighet att förbereda sig för sitt föräldraskap, få kontakt med 
andra föräldrar och ökad insikt om föräldrars situation i samhället. Utbildningen ska 
stärka kvinnan och mannen i sin tro på sig själva som föräldrar genom kunskaps-
förmedling och ren samhällsinformation. De flesta förstagångsfäder deltar i den 
förlossningsförberedande delen av utbildningen. Däremot är det vanliga att fäder inte 
deltar i den utbildning som sker i barnavårdscentralernas regi. På många håll gör 
man aktiva insatser för att få fäderna att delta genom att bilda särskilda pappa-
grupper, menar utredaren. 
Enligt rapporten, (SOU 2005: 73, bil 4) omfattar mödrahälsovårdens uppdrag hela 
familjen, d v s barnmorskan ska arbeta ur ett psykosocialt förhållningssätt. De flesta 
barnmorskor är däremot inriktade på medicinsk omvårdnad av modern. Inriktningen 
på moderns hälsa positionerar fadern till en andrahandsförälder redan innan barnet 
är fött. Faderns ansvar för barnet blir genom modern – han ska stödja och hjälpa 
modern. Parallellt med detta fokus på modern sägs att fadern är lika viktig. Men han 
ska göra saker som modern inte kan göra. Jämställdhet och delat föräldraskap for-
muleras utifrån moderns biologiska roll under graviditet och amning, och när detta 
utgör grunden för en ansvarsfördelning, blir fadern en hjälpare och en stödjare. Att 
denna uppdelning har negativa konsekvenser för framtida ansvarsfördelning inom 
familjen är barnmorskor och sköterskor väl medvetna om. Lösningen ses ofta i 
föräldragrupper och i vissa fall pappagrupper. Dessa ligger vanligtvis på dagtid, vilket 
försvårar fäders deltagande. Men även när försök har gjorts med att förlägga dem till 
kvällstid uteblir fäderna från de utbildningar som äger rum efter barnets födelse.(SOU 
2005:73, bil 4) 
Män ska prata med män är den vanliga uppfattningen och pappagrupper leds av män 
som själva är pappor. (SOU 2005:73, bil 4) Tanken att fäder undantas från att tala 
med utbildad barnavårdspersonal har kritiserats. Kunskapsnivån kring föräldraskapet 
som bekönad position är förhållandevis låg hos professionella inom mödrahälso-
vården och barnhälsovården, liksom hos de ideellt verksamma pappagruppsledarna. 
Det behövs utbildningsinsatser, vilket också de intervjuade personerna påpekar. 
Det kommer an på individuella barnmorskor och sköterskor att formulera vad som 
avses med gemensamt föräldraskap och ansvarstagande. En tydlig fokusering på 
föräldraskapets icke förhandlingsbara och gemensamma skyldigheter och tydliga 
instruktioner om hur detta kan kommuniceras skulle ge ökad professionalisering och 
stöd åt dem som ska utföra det. Före förlossningen saknas tydligt fokus på det 
kommande föräldraskapet. Kvinnans förmåga att bära och föda barn gör henne inte 
till en kvalitativt annan slags förälder än mannen. 
Mödravårdscentralens personal bör förmedla forskningsbaserad kunskap kring 
föräldraskap och kön. Man bör fundera över hur föräldragrupper ska organiseras för 
att inkludera männen. Professionell handledning bör ges i grupperna och verksam-
heten med pappagrupper kan utvecklas att gälla även för mödrarna. En erfaren 
moder och en erfaren fader kan leda samtal kring föräldraskap. (SOU 2005:73, bil 4) 

Barnhälsovården och dess uppdrag 

Elwin – Novak ser även över barnhälsovården och dess uppdrag i rapporten. (SOU, 
2005:73, bil 4).  Barnhälsovårdens uppdrag för den enskilda barnavårdscentralen 
utgår från landstingsfullmäktige, hälso- och sjukvårdsnämnd, primärvårdsnämnd eller 
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från kommunfullmäktige och socialnämnden. Uppdraget har sin utgångspunkt i 
gällande lagar, föreskrifter, allmänna råd och i antagna policydokument. (Hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL, SFS 1982:763) 
Arbetsuppgifterna inom barnhälsovården kan utifrån de övergripande målsätt-
ningarna sägas vara att främja befolkningens hälsa, förhindra uppkomst av skada 
och sjukdom och möta föräldrars behov med anpassad service stöd och vård. 
Arbetet har två inriktningar, en psykosocial och en hälsopolitisk. Det innebär i sin tur 
att det arbete som ska utföras kräver insatser riktade mot såväl den enskilde 
individen/familjen som andra närliggande verksamheter och beslutsfattare på olika 
nivåer. (SOU 2005:73, bil 4) 
På uppdrag av Folkhälsoinstitutet har Barnhälsovården i Uppsala genomfört 
Föräldrastödsprojektet. De tre huvudsakliga inriktningarna i projektet var en 
inventering av vad föräldrar till barn i olika åldrar efterfrågar, en fördjupad analys av 
barnavårdscentralers (BVC) och Mödravårdscentralers (MVC) befintliga föräldra-
stödsverksamhet och implementering av ett evidensbaserat föräldrastödsprogram i 
ett antal förskolor i Uppsala. Projektet pågick några månader under 2008 och 
resultatet av projektet användes till arbetet med 
Föräldrastöd - en vinst för alla. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till 
föräldrar i deras föräldraskap (SOU 2008:131) där Föräldrastödsprojektets rapport är 
en del av underlaget. Inom Föräldrastödsprojektet presenteras ett antal delprojekt 
varav några fokuserar på fädernas upplevelser av kontakter med BVC. Fäderna 
upplever sig inte vara särskilt välkomna och trots att BVC-sjuksköterskorna uttrycker 
betydelsen av att involvera fäderna når de inte fram. Detta visar, menar Fängström 
och Smeds (Föräldrastödsprojektet, 2008, kap 4) att genusperspektivet i arbetet på 
BVC måste göras medvetet och att det inte räcker med vilja. Redskap som är 
konkreta och diskussioner om attityder och förhållningssätt inom professionen och 
den egna arbetsgruppen behövs. Även den fysiska miljön sänder signaler om 
verksamhetsinriktningen. I en undersökning av väntrum på BVC finner man att 
merparten väntrum är moder - barn inriktade. Tidskrifter i väntrummet, möbleringen 
och meddelanden på anslagstavlan vänder sig i första hand till mödrar.  
Föräldragrupper inom BVC har svårare att rekrytera fäder. Här behöver man se över 
tiderna för träffarna, försöka få manliga ledare till grupperna, behandla teman som 
inkluderar fäder menar utredarna. Den öppna förskoleverksamheten har även den 
fokus på mödrar och barn, vilket får fäderna att känna sig ovälkomna eller obekväma. 
Här föreslår utredarna särskilda pappadagar, annorlunda leksaker och ett medvetet 
arbete för att stödja fäderna i att bilda sociala nätverk. 
(Föräldrastödsprojektet, 2008: kap 4). 
I innehållet i verksamheterna, liksom i de åtgärder och förslag som föräldrastödets 
rapport presenterar saknas föräldrar med funktionsnedsättning fullständigt. Fäder 
med intellektuella funktionsnedsättningar finns således inte heller nämnda någon-
stans och det är inte heller något som man reflekterar över. 

Socialtjänsten  

Föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar har rätt till stöd från socialtjänst-
lagen som alla andra medborgare. (Socialtjänstlagen, SFS 2001:453).Enligt 
socialtjänstlagen har kommunen ett särskilt ansvar för vissa grupper, varav 
människor med funktionsnedsättningar är en. Frivillighet och självbestämmande är 
grunden för alla insatser som ges med stöd av socialtjänstlagen. Insatserna ska 
också utformas så att de tar tillvara människors möjligheter och viljan att förändra sin 
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sociala situation. Socialnämnden har även ett ansvar för barn som far illa, eller 
riskerar att fara illa. 
Alla som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 
ingripa för att skydda barnet, ska anmäla det till nämnden. Nämnden kan utse en 
särskild person (kontaktperson) eller en familj med uppgift att hjälpa enskilda och i 
personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. 
När inte socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är tillräcklig för att garantera dem ett gott 
liv, kan de begära insatser från LSS. I LSS finns inget särskilt skrivet om rätten till 
stöd vid föräldraskap vilket då kan tolkas av handläggare som att ett sådant stöd inte 
ska utgå. Det innebär att fäderna får begära stöd via socialtjänsten. Därför är det av 
intresse att belysa socialtjänsten och specifikt socialtjänsten ur ett genusperspektiv i 
mitt arbete. 

Socialtjänsten ur ett genusperspektiv 

Socialstyrelsen har i ett dokument av typen uppföljning och utvärdering granskat 
socialtjänsten ur ett könsperspektiv. (Socialstyrelsen, 2005-103-6) 
Socialstyrelsen uppdrag var att följa upp, analysera och redovisa könsskillnader i 
socialtjänstens verksamheter och vid behov lämna förslag till åtgärder. 
Jämställdhetsperspektivet utifrån behovsperspektivet har tillämpats av utredarna. 
Socialtjänstens värderingar om kön påverkar bedömningen av människors behov och 
utformningen på verksamheten. Det innebär att män och kvinnor ska ha samma 
förutsättningar, men inte alltid genom samma insatser, att få sina behov tillgodo-
sedda på ett kunskapsbaserat och kostnadseffektivt sätt. 
Socialtjänstlagens betoning på individens behov gör könsperspektivet osynligt, 
menar utredarna. (Socialstyrelsen, 2005-103-6). Jämställdhet som begrepp saknas i 
de lagar som styr socialtjänstens verksamheter. Ett jämställdhetstänkande behöver 
genomsyra hela arbetsprocessen, från behov av insatser till resultat och effekter, 
inom socialtjänsten, länsstyrelserna och inom Socialstyrelsen, menar utredarna. 
Könsfördelningen på olika nivåer inom socialtjänsten, både på tjänstemannanivå och 
på politisk nivå, kan ha betydelse för socialtjänsten bedömning av insatser för män 
och kvinnor. Huvuddelen av socialtjänstens personal är kvinnor. 
Ur jämställdhetsperspektiv är familjen central. Socialtjänstens föreställning om vad en 
familj är, och vilken roll kvinnor och män spelar i den, påverkar all verksamhet inom 
familjerätt. Den traditionella kärnfamiljen har förändrats och många olika samlevnads- 
och relationsformer har tillkommit Hur socialtjänstens personal ser på dessa nya 
former för samlevnad, är av avgörande betydelse för hur socialtjänsten bemöter och 
bedömer männen och kvinnorna i deras föräldraskap, konstaterar utredarna vidare. 
Av 193 kommuner var det bara 15 % som angav att de hade beslutat om någon 
policy, riktlinje eller direktiv kring jämställdhet. Mer än hälften gjorde aldrig någon 
analys av vilka effekter olika beslut har för kvinnor och män. Personalens köns-
fördelning i socialtjänsten har uppmärksammats av många.  
70 % ansåg att personalens könsfördelning påverkar vilka insatser och vilket stöd 
manliga respektive kvinnliga brukare får av socialtjänsten.  
Utredarna har granskat socialtjänstens verksamhet för barn och unga, och funnit att 
den speglar traditionella föreställningar om kön och familj. Fäderna är frånvarande i 
den sociala barnavårdens utredningar och bedömningar. Det är moderns tillkorta-
kommanden som avgör om barnet ska placeras utanför hemmet. 
Kunskapsbristen om jämställdheten inom handikappomsorgen är stor. 
(Socialstyrelsen, 2005-131-6). Det saknas generellt uppgifter om hur många 
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personer med olika typer av funktionsnedsättningar det finns och som är i behov av 
insatser från socialtjänsten. 
En tydlig tendens är, menar utredningen vidare, att fler män än kvinnor erhåller 
insatser enligt LSS. Kvinnor med funktionsnedsättningar har i högre grad ekonomiska 
svårigheter än män. Slutligen har utredarna studerat könsperspektivet inom 
organisationer som arbetar med frivilliga sociala insatser, som handikapporganisa-
tioner, och funnit att kvinnor är överrepresenterade. Här finns en fara i att fäder och 
frågor som handlar om faderskap lämnas därhän, eftersom kvinnorna leder 
verksamheten, även om männen dominerar i styrelser.  
Utredarna konstaterar, att socialtjänstens alla områden behöver forskas kring ur ett 
könsperspektiv. Socialstyrelsen gav ut ett meddelandeblad, Ett första steg mot en 
jämlik socialtjänst, (2004-1-4) för att inspirera ett förändringsarbete inom social-
tjänstens samtliga verksamhetsområden. (Socialstyrelsen, 2005-131-6) 

Familjecentraler – en samverkansform 

Familjecentraler är en form av samverkan som strategin lyfter fram. I Sverige finns 
131 familjecentraler, och den vanligaste formen är samlokalisering av mödravård, 
barnavård och socialtjänst och arbetet är till 90 % förebyggande. 
På några få håll i landet har man samlokaliserat sig med Barn- och ungdomsförvalt- 
ningen i stället för socialtjänsten, då den senare ofta uppfattas som en myndighet   
och därför kopplas till problem. 
Socialstyrelsen har kartlagt familjecentraler och familjecentralsliknande verksam-
heter. I uppdraget ingick även att sammanställa befintliga utvärderingar och rapporter 
och ta tillvara internationella erfarenheter. (Socialstyrelsen, 2008-131-16) 
Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Sverige kan delas in i två 
olika inriktningar: serviceinriktad och särskilt riktad familjecentral.  
Den serviceinriktade familjecentralen utgår från ett folkhälsoperspektiv och arbetar 
främst med generellt förebyggande arbete, så kallad universell prevention. Cirka 90 
procent av familjecentralerna och de familjecentralsliknande verksamheterna är 
serviceinriktade. Familjecentralernas verksamhet kan skilja sig mycket åt beroende 
av vilka parter som ingår. 
Den särskilt riktade familjecentralen utgår också från universell prevention men det är 
vanligare med riktade insatser till de barn och familjer som har identifierade problem, 
så kallade selektiva och indikerande insatser, socialtjänsten ingår med biståndsbe-
dömning (myndighetsutövning) och biståndsbedömda insatser. 10 procent av familje-
centralerna och de familjecentralsliknande verksamheterna har en socialtjänst med 
myndighetsutövning. Föräldrar som kommer från socioekonomiskt starka grupper 
dominerar besökargruppen. Detta innebär att fäder, utlandsfödda och socio-
ekonomiskt svagare familjer är underrepresenterade. Cirka 30 procent av familje-
centralerna eller de familjecentralsliknande verksamheterna har riktad verksamhet till 
män i form av pappagrupper. 
Den kritik som riktas mot den särskilt riktade familjecentralen, menar utredarna, är 
brister i hanteringen av anonymiteten och att socialtjänstens närvaro kunde upplevas 
som problematisk. 
Enligt Socialstyrelsens kartläggning (Socialstyrelsen, 2008-131-16) använder 20 
procent av familjecentralerna och de familjecentralsliknande verksamheterna 
program som utgår från ett program eller som är manualbaserade, till exempel 
Aggression Replacement Training (ART), Community Parent Education Program 
(COPE), Kommunikationsmetod (Komet), och Marte Meo, en samspelsmetod. Dessa 
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program är inte anpassade till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar, 
men det är de program som erbjuds även dem, eftersom anpassade program för 
dem saknas.  
 
Våren 2008 gjorde Socialstyrelsen en nationell inventering i kommuner och landsting 
av vilka metoder som används för att förebygga allvarlig psykisk ohälsa hos barn.  
Inventeringen (Socialstyrelsen, 2009-126-176) visar att socialtjänsten rapporterat att 
90 olika metoder och strukturerade arbetssätt används i de öppna verksamheterna. 
Av dessa metoder rapporterades 12 för barn i riskmiljöer (missbruk, psykisk sjukdom 
eller våld i familjen) och 20 metoder som rör föräldrautbildning. Inventeringen visar att 
socialtjänsten har börjat intressera sig för och använda ett systematiskt och 
strukturerat arbetssätt. Det visar sig t.ex. i form av ett stort antal rapporterade 
manualbaserade metoder för barn i riskmiljöer, föräldrautbildning, unga lagöver-
trädare och strukturerad familjeterapi. Däremot saknas ofta tydliga beskrivningar av 
arbetssätt och innehåll samt utvärderingar när det gäller de mer individuellt 
utformade arbetssätten som t.ex. familjepedagogiska insatser i hemmet. Dessa 
insatser ges ofta under längre tid, kan vara mer ingripande i barns och familjers liv 
och ges oftast i hemmet utan insyn. De utvärderas dessutom sällan av kommunerna 
själva. Det finns behov av nationella utvärderingar av metoder och arbetssätt. I 
synnerhet gäller det de mindre strukturerade arbetssätten som familjepedagogiska 
insatser i hemmet och enskilt samtalsstöd. (Socialstyrelsen, 2009- 126- 176) 
Det finns inga nordiska forskningsstudier om hur familjecentraler påverkar barn och 
familjers sociala, emotionella eller kognitiva utveckling och de utomnordiska 
utvärderingarna har oklart värde på grund av kontextuella skillnader. 
(Socialstyrelsen. 2008-131-16) 

Samhällets stöd till familjer där föräldrarna har intellektuella 
funktionsnedsättningar 

Svenska studier  

Det finns endast ett fåtal äldre svenska studier som beskriver stödet till familjer där 
en eller båda föräldrarna har intellektuella funktionsnedsättningar. Gemensamt för 
dessa studier är att de visar att samhällets stöd är otillräckligt för att föräldrarna och 
barnen ska tillförsäkras ett gott liv. Otillräckligheten beror på både ekonomiska 
faktorer och avsaknad av adekvat kompetens kring funktionsnedsättningen och dess 
konsekvenser, hos dem som ska ge stödet. 
Gillberg (1983) beskriver i en studie stödet i termer av ekonomiskt stöd och 
avlastning för föräldrarna. Rönnström (1983) talar om att mödrautbildningen bör 
anpassas, om hemmahosare, stödfamiljer och kontaktpersoner. 
Olson och Springer (2004), beskriver behovet av och komplexiteten i stödinsatser till 
föräldrarna.  
Vid flera forsknings- och utvecklingsenheter i kommuner runt om i landet har man 
tagit fram riktlinjer för hur familjer med intellektuella funktionsnedsättningar kan 
stödjas i sitt föräldraskap. I dessa påpekar man behovet av samordning mellan olika 
professionella, man påpekar behovet av kunskap om funktionsnedsättningen och 
dess konsekvenser.  

En utvärdering av genomförd stödverksamhet 

Under 2006–2008 har kommunerna i Uppsala län etablerat samverkansgrupper kring 
familjer med intellektuella funktionsnedsättningar. Representanter för MVC, förskola, 
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skola, särskola, BVC, habilitering, LSS, socialtjänst, utredningshem och psykiatrin 
ingår. Två metodprojekt har genomförts inom ramen för FIB-projektet. Det första var 
att utveckla det befintliga stödet som ges till familjerna i hemmet. Det andra var att 
skapa en ny verksamhet inom ramen för befintlig verksamhet vid en familjecentral, 
gruppverksamhet för föräldrar och barn. Projektet utvärderades i samband med att 
det avslutades. (Jöreskog, 2009). 
Syftet med utvärderingen var att beskriva de verksamheter som utvecklats och ta 
vara på de erfarenheter som växt fram inom ramen för projektet. Erfarenheterna ska 
relateras till relevant kunskap och lyfta den kunskap som pekar både på framkomliga 
vägar och svårigheter i arbetet. 
 
När det gällde stöd i hemmet har barnen uppskattat stöd kring matsituationen och 
läxläsningen mest. (Jöreskog, 2009) Föräldrarna har uppskattat stödet att skapa 
struktur och ordning och stödet i hur man får relationerna i familjen att fungera. 
Hemterapeuterna har här varit en kommunikationslänk mellan barn och föräldrar, 
men även mellan föräldrarna och skola och myndigheter. Stödet i hemmet behöver 
präglas av en lång relation för att föräldrarna ska känna trygghet. Hemterapeuten ska 
också förmedla att en utveckling är möjlig och visa på positiva förändringar som sker. 
Kognitiva hjälpmedel som hemterapeuterna bidragit med har varit till stöd. När stödet 
i hemmet fungerar skapar det beroende hos föräldrarna, trots att deras självkänsla 
stärks. Föräldrarna oroar sig för att stödet ska upphöra och att de inte ska få stöd när 
de behöver. 
Hemterapeuterna lyfter flera aspekter i arbetet som skiljer sig från att arbeta med 
familjer där föräldrarna inte har intellektuella begränsningar. Föräldrarnas erfaren-
heter av utanförskap och kritik skapar i början en misstro och rädsla i mötet med stöd 
i hemmet. Hemterapeuterna behöver goda kunskaper om intellektuell funktions-
nedsättning och dess konsekvenser och tillgång till anpassad handledning. De 
behöver också vara med flexibla inför sina arbetsuppgifter där möten med sjukvård, 
socialtjänst, skola och daghem kan ingå. 
 
Gruppverksamheten för föräldrar och barn, med fika och lek upplevs positivt av 
barnen. (Jöreskog, 2009) Barnen har fått kunskaper om olika funktionsnedsättningar, 
så att de bättre ska förstå sina föräldrar. Om denna ökade förståelse har uppnåtts går 
inte att mäta, men barnen uttrycker i termer som ” ta hjälp av någon annan”, ”våga 
berätta”, ”säga ifrån” – att de har fått handlingsstrategier. Föräldrarna beskriver sig 
som en grupp som har svårt att få den hjälp de behöver och det största problemet är 
att de är hemma och inte har något arbete. De lever under mycket knappa 
ekonomiska resurser. 
Föräldrarna beskriver vidare att de alltid blir avvisade av myndigheterna för att de 
vänt sig till fel person med fel ärende. Gruppverksamheten har givit föräldrarna en 
känsla av gemenskap med andra föräldrar, nya kunskaper om hur myndigheterna 
fungerar och en ökad lust att göra nya saker. Gruppledarna ser föräldrarnas ökade 
sociala nätverk som viktigast. De uttrycker en tveksamhet till de nya kunskaperna, 
om de kan omsättas av föräldrarna i hemmet och de ser också att barnens behov av 
stöd och hjälp är stort. (Jöreskog, 2009) 
I övriga delar av Sverige har man startat liknande verksamheter som bygger på olika 
former av samverkan kring stödet till föräldrar med intellektuella begränsningar. 
Stockholm, Kristianstad, Hässleholm och Östersund är några exempel. 
Någon utvärdering av dessa verksamheter har jag inte kunnat finna. 
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Internationell forskning kring stöd till familjer  

I en australisk studie har Llewelyn, (1995), undersökt föräldrarnas syn på stöd-
åtgärder. Resultaten pekar på att föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar i 
första hand väljer att ta stöd av sin partner och därefter från någon i den utvidgade 
familjen, innan de sökte professionell hjälp. 
Llewelyn & McConnell, (2002), slår även fast att familjemedlemmar spelar en central 
roll i stödprocessen. Genom hela livet utgjorde familjen den primära källan till såväl 
praktiskt som emotionellt stöd. 
Booth & Booth, (1998), talar om ett perspektiv på föräldrarnas kompetens, som de 
kallar en ”gemensam kompetens”. I begreppet ligger att föräldraskap består av ömse-
sidiga beroenderelationer som understöder föräldrauppgifterna. Föräldraskapet är en 
gemensam angelägenhet för hela familjenätverket, som stärker och stöttar 
föräldrarna i deras roll. Mot bakgrund av detta, menar Booth & Booth, (1998), att 
omgivningen bör se föräldraskapet i sitt sociala sammanhang, snarare än de enskilda 
föräldrarna som enskilda individer. Fram tills helt nyligen har forskningen trots detta i 
huvudsak inriktats på föräldrar som enskilda individer, oberoende av den sociala 
kontexten. (Traustadóttir & Sigurjónsdóttir, 2004, kap 3;) 
Samhällets stöd till fäder 
Vid en genomgång av SOU-rapporter, Socialstyrelsens skrifter och Socialdeparte-
mentets kartläggning är det tydligt att ämnet faderskap och hur man ska få fäderna 
engagerade i sina barn, varit aktuellt under två decennier. Syftet har varit att få ökad 
kunskap och förståelse för faderskapet, så att insatser som görs ska kunna 
utvärderas och utformas efter fädernas behov. Socialdepartementet fick regeringens 
uppdrag att kartlägga, beskriva och analysera verksamheter med föräldrautbildning 
och föräldrastöd. I uppdraget specificeras att kartläggningen ska föra fram exempel 
på fädernas betydelse och beskriva exempel på verksamheter som avser 
familjeutbildningar för familjer med behov av särskilt stöd. (SOU 1997:161) 
Utredningens utgångspunkt är att barnen behöver och har rätt till båda sina föräldrar 
under hela uppväxttiden oavsett om föräldrarna bor ihop eller inte. Föräldrarna har en 
principiell rättighet att vara föräldrar till sina barn under barnets hela uppväxttid. 
Stöd i föräldraskapet formuleras som den kunskap och det stöd som samhället kan 
förmedla till föräldrar för att utveckla deras kompetens och trygghet i föräldrarollen 
från att de väntar barn och under barnets hela uppväxt. (SOU 1997:162, s 34) 
Förslagen för att stimulera fäderna till att använda föräldraförsäkringen sammanfattas 
som, att man bör ha särskilda pappautbildare, att man ska samarbetar för att nå 
fäderna, och att man ska få utbildning i mansroll och papparoll under värnplikten och 
vid ungdomsmottagningar. Under värnpliktstiden bör ingå tid för diskussion om frågor 
om föräldraskap, samlevnad, parrelationer, barns utveckling och behov. Ingen av 
dessa insatser når fäderna med intellektuella funktionsnedsättningar i någon högre 
grad, eftersom de sällan gör värnplikten och den allmänna värnplikten dessutom 
förändrats under de senaste åren till att inte omfatta alla unga män. Fäder med 
funktionsnedsättning nämns inte heller i utredningen. Ytterligare förslag som lyfts, är 
att ändra namn på mödravårdscentraler till föräldravårdscentraler och att föräldrar 
med fysiska funktionsnedsättningar ska uppmärksammas i verksamheterna, som 
därför bör göras tillgängliga. Den skrivningen visar att det är föräldrar med fysiska 
funktionsnedsättningar som tillgängligheten avser. Metoder för att utveckla stödet till 
föräldrar som har sina barn placerade är ytterligare ett förslag. 
(SOU 1997:161) 
Det sista förslaget är angeläget för fäder med intellektuella funktionsnedsättningar. 
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Samhällets stöd till fäder med intellektuella funktionsnedsättningar  

Trots att samhällets instanser för föräldrastöd är medvetna om att det behöver göras 
särskilda insatser för att nå fäder i allmänhet, är inte fäder med intellektuella 
funktionsnedsättningar omnämnda i de utredningar jag har tagit del av.  
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Faderskap och svensk faderskapspolitik 

Introduktion 

I detta avsnitt redogör jag för hur man i Sverige ser på faderskap och hur politiken 
utformas kring faderskap. Synen på faderskap är relevant i mitt arbete ur minst två 
aspekter. Den första aspekten är, att samhällets syn på faderskap präglar fäderna, 
och det bemötande alla fäder erhåller i kontakten med myndigheter, som utformar 
eller ger stöd till föräldrar, och därmed också fäder med intellektuella funktions-
nedsättningar. Den andra aspekten är att det är mot den av samhället fastställda 
normen för ett gott faderskap, som fäder med intellektuella funktionsnedsättningar 
bedöms om de klarar av och ska få utöva sitt faderskap. 

Synen på faderskap och faderskapet olika roller 

Föräldrar är avgörande för barns välfärd och hälsa. Modern har hittills uppfattats som 
den mest betydelsefulla för barnet. Detta har haft konsekvenser för det stöd som 
erbjuds föräldrar i dag. Det är främst mödrarna som erbjuds insatser. Ett sådant 
föräldrastöd motverkar ett jämställt föräldraskap.  
Det är angeläget att klargöra fäders betydelse för barnets hälsa, utveckling och 
välbefinnande och att stödet utformas så att det kommer både kvinnor och män till 
del. (Bremberg, 2009) 
Fäder spelar flera olika och varierande roller, deras betydelse är ofta indirekt och den 
sociala konstruktionen av faderskap varierar från en tid till en annan och mellan olika 
samhällen. (Hwang, 2005) Det räcker inte att se på relationen mellan barnet och 
fadern, för att förstå faderns betydelse för sitt barn. En familj består av en grupp 
personer som alla påverkar alla. Ett osäkert föräldrapar, där såväl modern som 
fadern är osäker när man är ensam med barnet, kan skapa en tryggare situation för 
barnet när de är tillsammans båda två med barnet. De stödjer varandra, de rådfrågar 
varandra och kanske uppmuntrar varandra när det går bra. Då mår också barnet 
bättre, gråter mindre och föräldern känner sig bekräftad och blir säkrare i sin roll. 
Fadern ägnar också tid till barnet, vilket ger modern utrymme att göra annat. 
Relationen mellan föräldrarna är av indirekt och direkt betydelse där barnets 
anknytning har studerats. Om föräldrarnas relation är bra, ökar förutsättningarna för 
att barnets anknytning till modern såväl som till fadern ska bli trygg. Konflikter mellan 
modern och fadern kan vara till större skada för barnet än frånvaron av fadern eller 
en separation mellan föräldrar och barn. (Hwang, 2005) 

Fem olika faderskapsroller  

Hwang (2005) lyfter några områden som är viktiga, när samhällsstödet ska utformas 
för fäder och öka deras engagemang i familjen och barnet. Ett av områdena är 
fädernas sociala nätverk. Fädernas nätverk är något mindre än mödrars sociala 
nätverk och Hwang diskuterar kring hur detta påverkar faderns relationer i familjen. 
Större delen av fädernas nätverk består av släktrelaterade personer. För fäder med 
arbetarbakgrund var nätverket än mer fokuserat på släktingar. Hwang beskriver fem 
olika papparoller som kräver olika sociala nätverk. Traditionalisten, där fadern arbetar 
heltid och modern arbetar deltid. Han har sina fritidsintressen som tar viss tid, men 
ägnar lördag och söndag åt att göra något aktivt med barnen. En sådan papparoll 
kräver ett litet, homogent och släktcentrerat nätverk för att stå emot förändringar. 
Typiska manliga fritidssysselsättningar ger gott stöd till traditionellt tänkande. Det 
släktcentrerade nätverket fungerar som en broms om kvinnan vill ändra på sin mans 
beteende. 
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Rollförnyaren där fadern och modern har delat på föräldraledigheten, där de båda 
arbetar heltid och där båda delar på hemmasysslorna. Hans sociala nätverk är ofta 
av ett annat slag, det är större och förankrat i flera olika miljöer som är skilda åt. 
Nätverket domineras av övriga vänner. Kontakten mellan de olika medlemmarna 
inom nätverket är inte så tät. Den klämda pappan är fadern där teori och praktik är ur 
fas. Denna fader menar att det är självklart att fäder ska vara hemma med barnen 
och ta ansvar för hemmasysslor, men det går ju bara inte med hans arbete. Det 
sociala nätverket kan här vara en arbetsplats där karriären ligger i en maximal 
satsning på företaget. Män är ofta i en viktig fas i sitt liv som avser karriären när de 
blir fäder, resonerar Hwang. Ensamma pappan är en rollförnyelse och avser pappan 
som tar ensamt ansvar för sitt hem och barn. Här får det sociala nätverket extra stor 
betydelse, framför allt förhållandet till barnets mor. En ensam fader, kan få betydligt 
mer stöd och support inom sitt sociala nätverk än en ensam moder får. Den sista 
papparollen Hwang identifierar är Söndagspappan. Den avser pappan som har 
barnet varannan helg. De allra flesta enföräldersfamiljer består av moder och ett 
antal barn. Söndagspappan med traditionalisten som förtecken har ett socialt nätverk 
som kan hjälpa till med barnomsorg och hushållsarbete under den period som han 
ofta ser som en väntan på att en ny tvåförälderfamilj ska bildas. Andra söndags-
pappor kan vara mer av förnyare. De kan uppleva en otillfredsställelse av att inte ha 
vårdnaden om sitt barn, vara bittra över samhällsnormer och myndigheter och 
kvinnopartiska domstolar. Deras sociala nätverk består ofta av fäder i samma 
situation. Relationen till barnets mor är ofta dålig, och det tidigare sociala nätverket 
utslaget, så det nya sociala nätverket får en stor betydelse. (Hwang, 2005) 

Faderskapsroller för fäder med intellektuella funktionsnedsättningar 

Det kan vara svårt att se hur fäder med intellektuella funktionsnedsättningar passar in 
i dessa fem olika roller. Traditionalisten kräver ett heltidsarbete och manliga 
fritidsintressen, något som de flesta fäder med intellektuella funktionsnedsättningar 
saknar. Rollförnyaren, där modern och fadern delar på föräldraledigheten och sedan 
arbetar heltid och delar på hemsysslorna, passar inte heller in. En fader med 
intellektuella funktionsnedsättningar som har en daglig verksamhet eller en syssel-
sättning med aktivitetsersättning, kan ha svårt att vara föräldraledig. Att båda 
föräldrarna dessutom skulle arbeta heltid är inte vanligt alls. Å andra sidan kan man 
se fäder med intellektuella funktionsnedsättningar som verkliga rollförnyare, så förny-
ande att omgivningen inte förstår deras roll i familjen och för barnet. 
Den klämda fadern, som kläms mellan karriär och barn, finns nog inte. Det är få fäder 
med intellektuella funktionsnedsättningar som befinner sig i karriären. Däremot kan 
fäder med intellektuella funktionsnedsättningar känna sig klämda om de får del av 
insatser inom LSS, men vill ta pappaledigt eller vårda barn. Den ensamma fadern har 
jag inte hittat någon kunskap om. Forskning kring fäder med intellektuella 
funktionsnedsättningar, har jag endast funnit en fader, som fått vårdnaden om sitt 
barn. Han hade inlett ett nytt förhållande med en kvinna, som inte hade en 
intellektuell funktionsnedsättning, och tilldömdes vårdnaden av sitt barn, mot den 
biologiska modern, som var ensamstående och hade en intellektuell funktions-
nedsättning. (Sigurjónsdóttir, 2005). 
Söndagspappan, slutligen, kan vara en form av fader som förekommer. Det är svårt 
för fäder med intellektuella funktionsnedsättningar att upprätthålla rutiner och 
kontakter så att de kan umgås med sina barn som är placerade i familjehem, eller där 
modern har vårdnaden om barnet.  
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Svensk faderskapspolitik  

Bergman och Hobson (2002) beskriver den svenska faderskapspolitiken och faders-
rollen ur ett historiskt perspektiv. De analyserar faderskapspolitik och fadersrollen ur 
en genusrelaterad infallsvinkel, liksom många forskare tidigare gjort när det gäller 
moderskap och föräldrapolitik. Utifrån en historisk tillbakablick och en diskussion 
kring fadersrollen och vad den har inneburit i många olika länder, konstaterar de att 
män som medborgare definierats som soldater och skattebetalare, inte som fäder. 
Kvinnor har i första hand setts som mödrar. I det svenska språket har faderskap en 
mer biologisk – administrativ betydelse. Faderskap förekommer i sammanhang som 
fastställande av faderskap, DNA-test och tvister om biologiskt faderskap. Moderskap, 
som ofta ersätts med föräldraskap, associeras däremot med omvårdnad och ömsint 
närhet till barn. 
Detta kan tydligt ses i den svenska debatten kring fäder som blivit berövade sitt 
biologiska faderskap, menar Bergman och Hobson vidare. Faderskapet, i dessa 
sammanhang, behandlas inte som något viktigt för barnet, en relation mellan fader 
och barn, utan mer som en ekonomisk skyldighet. Faderskapet är sterilt, biologiskt 
och inte kopplat till barnet. (Bergman & Hobson, 2002).  
Bergman och Hobson visar vidare, att om man vill lyfta fram den omvårdande sidan 
av faderskapet talar man i Sverige om pappapolitik och pappamånader. Idén om den 
manlige familjeförsörjaren är spridd och accepterad, och för de fäder som inte 
fullgjorde sina skyldigheter vidtog samhället repressalier. Med de utvidgade 
familjeformerna som blivit allt vanligare i dagens samhälle är det en annan situation. 
Trots detta har synen på den biologiska fadern inte förändrats. Han framstår 
fortfarande som den viktiga personen som ska bidra ekonomiskt till sitt barns 
levnadskostnader, oavsett moderns inkomster. En biologisk pappa får alltid rätt till 
gemensam vårdnad av sitt barn, även om han inte haft kontakt med modern efter att 
hon blivit gravid. (Bergman & Hobson, 2002) Detta sker genom domstols förord-
nande, genom en anmälan till socialnämnden i samband med att faderskapet 
fastställs eller – om inte domstol tidigare beslutat i vårdnadsfrågan – genom en 
anmälan till skattemyndigheten. 
Enligt Bergman och Hobson (2002) har faderskapspolitiken alltmer riktats mot 
åtgärder som främjar omvårdnad under de senaste årtiondena. Författarna menar att 
det omhändertagande faderskapet fortfarande är en omstridd fråga, speciellt om 
diskussionen rör vad som ska ses som manligt. Det svenska begreppet velourpappa, 
finns bara i Sverige. Fadern som familjeförsörjare är en bild av en riktig man som 
sprids i reklam, i litteratur och filmer. En hemmapappa riskerar att feminiseras och 
familjen mister sin manliga del. När pappaledigheten introducerades i Sverige på 
1970-talet, lanserades den med bilden av en mycket manlig fader. Den svenske 
tyngdlyftaren Hoa-Hoa Dahlgren med ett spädbarn i famnen skulle locka de svenska 
fäderna att vara hemma med sina spädbarn. Hemmapappor behövde alltså inte vara 
velourpappor – riktiga män bryddes sig faktiskt om sina barn, ville man förmedla med 
kampanjen. Det var arbetarklasspappan som skulle tilltalas av kampanjen i första 
hand. Under åttiotalet hade myndigheterna bytt strategi – en helt ny kampanj 
genomfördes för att locka yuppiepapporna att ta ut sin ledighet. 
Trots dessa kampanjer och den generösa tilldelningen av pappaledighet är det få 
fäder som tar ut sin pappamånad, menar författarna. 
Slutligen konstaterar författarna att det inte räcker med att de svenska männen allt-
mer definierar sig genom familjen och som fäder. De menar vidare att det fortfarande 
är problematiskt för män att stanna hemma och ta ansvar för hem och barn. 
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Ekonomiska anledningar räcker inte. Inte heller att fäder med låga inkomster stannar 
hemma i någon större utsträckning. (Bergman & Hobson, 2002) 

Fäder med intellektuella funktionsnedsättningar i faderskapspolitiken 

Hur samhället behandlar fäder med intellektuella funktionsnedsättningar vid fastställ-
ande av faderskap har jag inte kunnat finna information om. Eftersom få av dem lever 
som gifta, (Eriksson & Tideman, 2010), borde detta vara en angelägen fråga för fäder 
som inte vill att modern ska få ensam vårdnad om barnet. Men får de information om 
hur de ska göra för att få sitt faderskap registrerat? Kan det faktum att de är 
ekonomiskt svaga fäder bidra till att det blir ointressant att fastställa faderns 
ekonomiska skyldigheter gentemot barnet?  
Om fäder med intellektuella funktionsnedsättningar och deras engagemang för familj 
och barn ska mätas i uttagen pappaledighet kommer de inte hamna högt. Kan 
personer med intellektuella funktionsnedsättningar ta ut barnledighet om de har en 
insats enligt LSS, i form av daglig verksamhet?  
Resonemanget om att familjer mister sin manliga del genom att en hemmapappa 
feminiseras, som Bergman och Hobson, (2002) refererar till, vore värdefullt att 
granska ur fäders med intellektuella funktionsnedsättningar perspektiv. Hur definierar 
de sin manlighet? Några av förklaringarna finns i den forskning jag relaterar till i 
avsnittet om forskning om fäder med intellektuella funktionsnedsättningar. 
 

Det svenska samhället har anammat Nirjes principer om normalisering. (Nirje 1969a; 
1969b; Nirje 1994, s 175) Nirje lyfter åtta konsekvenser som måste analyseras för att 
skapa levnadsomständigheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar 
som i möjligaste mån motsvarar det normala livet i samhället. 
Några av de konsekvenser Nirje nämner, är att få genomgå normala faser i livet, få 
leva i en tvåkönad värld, normala ekonomiska krav och normal bostadsstandard. 
Men är normalisering att få det alla andra i samhället får, eller är det att få det 
personerna behöver för att kunna leva som alla andra i samhället? Målgruppen fäder 
med intellektuella funktionsnedsättningar är ingen stark grupp i politiska samman-
hang och har svårt att göra sina röster hörda.  
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Tidigare forskning  

Introduktion 

I detta avsnitt presenteras tidigare svensk forskning kring föräldraskap där en eller 
båda föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning. Det samhälle och den syn 
på personer med intellektuella funktionsnedsättningar som rådde när forskningen 
genomfördes, beskrivs och diskuteras. 
Socialstyrelsens har gjort en kunskapsöversikt kring föräldraskap och utvecklings-
störning. (Socialstyrelsen, 2005). I den redogörs för svensk och internationell 
forskning under tidsperioden under 1990-talet och fram till år 2003. 
Kunskapsöversiktens sammanställning och mina egna kompletteringar av aktuell 
svensk och internationell forskning kommenteras. Jag har valt att dela in avsnittet om 
tidigare forskning i tre områden som jag vill belysa i min studie. 
Det första forskningsområdet är familjen och levnadsvillkoren. Yttre stressfaktorer 
som arbetslöshet, dålig ekonomi, bostadsförhållanden påverkar möjligheterna att 
utöva sitt föräldraskap mer är den intellektuella funktionsnedsättningen. Därför är det 
viktigt att förstå levnadsvillkoren för föräldrar med intellektuella funktionsned-
sättningar för att kunna avgöra vilket stöd de behöver i sitt föräldraskap. 
Det andra forsknings området är parrelationen. Föräldrarnas relation påverkar 
barnets hälsa och välmående (Hwang, 2005; Folkhälsoinstitutet, 2009) och 
stödpersonals och socialarbetares attityder kring familjerna och deras inbördes 
relation, kan skapa hinder för fäderna att vara aktiva i sitt faderskap. (Sigurjónsdóttir 
2005) Eftersom det är få personer med intellektuella funktionsnedsättningar som 
lever i en traditionell parrelation, behöver man förstå att mindre traditionella former av 
relationer kan vara stabila och betydelsefulla, menar Sigurjónsdóttir. (2005) 
Det tredje forskningsområdet är när barnet omhändertas. De undersökningar jag 
funnit visar att barnen omhändertas oftare när en eller båda föräldrarna har en 
intellektuell funktionsnedsättning och att de grunder och bedömningar som görs när 
barnen omhändertas är annorlunda. Socialarbetarna och beslutsfattarna saknar nöd-
vändig kompetens för att bedöma om ett omhändertagande bör ske eller inte.  
(Booth, 1994; Sigurjónsdóttir, 2005; Gustavsson och Springer, 2008) 

Samhällsutvecklingen i Sverige aktualiserade forskning om föräldraskap 

Under 1980-talet började anstalter och institutioner läggas ner och personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar flyttar ut i samhället till gruppbostäder. De 
erbjöds sysselsättning på dagliga verksamheter och i skolorna delade särskolan 
lokaler med övriga klasser. Den första generationen som inte steriliserades och som 
inte fått ta del av sexualundervisning växte upp. Det var så sent som 1976 som det 
förbjöds att sterilisera någon mot deras vilja i Sverige. Oron för övergrepp och 
sexuellt utnyttjande, liksom oron för oönskade graviditeter, ledde till att frågan om 
föräldraskap och intellektuella funktionsnedsättningar aktualiserades och disku-
terades. Någon svensk forskning kring detta fanns inte att tillgå, men under 1981 och 
några år framöver tillkom olika utredningar, rapporter och forskning. 
Endast fyra svenska studier på området kom under en tioårsperiod. (Hindberg, 2003) 
En studie där tio familjer följdes upp under fyra år slår fast att barnen i familjerna där 
föräldrarna hade en utvecklingsstörning inte blev hjälpta till en normal utveckling trots 
olika stödinsatser och samhällsinsatser. (Rönström, 1981) 
Kvaliteten eller utformningen av samhällsstödet eller insatser i familjerna anges inte, 
och när Rönström talar om föräldrar och familjer avses modern och barnet. 
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I en annan undersökning deltar femton mammor och barn i en långtidsuppföljning. 
Här konstateras att utvecklingsstörda mödrar med psykosocial belastning inte 
klarade av att ta hand om och fostra sina barn, och att barnen for illa. (Citerad av 
Hindberg, 2003: Gillberg, Geijer-Karlsson & Rasmusson, 1983) Undersökningen 
behandlar utvecklingsstörning som enda förklaringen till mödrarnas oförmåga. Någon 
diskussion om distinktionen mellan diagnosen psykosociala belastningar och 
utvecklingsstörning förs inte av Hindberg. (2003) 
Kollberg, med mångårig erfarenhet som omsorgspsykolog, påbörjade sitt arbete som 
resulterade i avhandlingen Omstridda mödrar (1989). I Kollbergs avhandling 
intervjuas 32 mammor med mycket lindriga intellektuella funktionsnedsättningar och 
där framgår hur ofta utredarna har bedömt föräldrarna med sina egna känslor och 
fördomar som grund, utan att använda den beprövade kunskap som faktiskt finns.  
Om man fokuserar på föräldrarnas brister och tillkortakommanden och glömmer se 
deras starka sidor, om man bortser från resurser som kan finnas i deras sociala 
nätverk så känner sig personerna naturligtvis kränkta. Detta påverkar samarbetsviljan 
negativt. Studien visar vidare, att stabila emotionella förhållanden under uppväxten 
har stor betydelse för hur kvinnorna klarar sin föräldraroll. Samtliga mödrar upplevde 
sig vara ifrågasatta och oroade sig ständigt för att barnen skulle tas ifrån dem. Av de 
sammanboende mammorna levde sex tillsammans med män som hade problem med 
alkohol eller psykiska problem. Ingen av fäderna uppgavs ha en intellektuell 
funktionsnedsättning. Männen utgjorde sällan något stöd för mammorna, snarare 
tvärt om, menar Kollberg. Vad mödrarnas uppfattning i denna fråga var, framkommer 
inte. Senare forskning har visat att fäderna utgör det viktigaste stödet för modern och 
därmed även barnet. (Booth & Booth, 2002, Sigurjónsdóttir, 2005) 
En fjärde studie är gjord och omfattar 17 familjer med 21 barn. I studien intervjuas 
socialarbetare för att undersöka vilka insatser familjerna erhållit av socialtjänsten. 
Rapporten lyfter de konflikter mellan olika intressen som socialarbetarna upplever att 
de måste värna om, barnets rätt till trygga förhållanden, föräldrars rätt till integritet 
och självbestämmande. Socialarbetarna ser detta som något oförenligt. Social-
sekreterarna hade olika strategier för att undvika dessa ärenden som t ex att förhålla 
sig passiva eller överlåta ärendet till någon annan. (Andersson, 1992) 

Barnets rätt ställs mot föräldrarnas förmåga 

Under dessa år som ovanstående rapporter täcker in, pågick en debatt i det svenska 
samhället, om vilket perspektiv forskare och sakkunniga intog i sina arbeten. 
Hindberg, med sin bok ”När omsorgen sviktar – om barns utsatthet och samhällets 
ansvar” som gavs ut 2001, stod för barnens rätt till en trygg och säker uppväxt. Eva 
Kollberg med sin långa erfarenhet som omsorgspsykolog kunde se fenomenet ur ett 
samhällsperspektiv där hon efterlyser mödrarnas rätt till stöd på ett sätt som var 
anpassat till deras kognitiva förmåga. Barnets rätt till en trygg och säker uppväxt var 
målet med att ge mödrarna ett fungerande stöd. Dessa perspektiv ställdes upp som 
argument för eller emot rätten för personer med intellektuella funktionsnedsättningar 
att skaffa sig och få vårda egna barn. Intresseorganisationen FUB, Föreningen för 
unga, barn och vuxna med utvecklingsstörning, var genom Ann-Charlotte Carlberg, 
dåvarande kanslichef, verksamma för att ge de personer som hade barn stöd och 
möjligheter att utöva ett gott föräldraskap. FUB utgick ifrån antagandet, att personer 
med utvecklingsstörning inte kan ses som en enhetlig grupp, utan att de har rätt att 
behandlas som individer med skilda egenskaper och förmågor och bedömas därefter. 
(Socialstyrelsen, 2002) 
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Projektredovisningen ”Det är viktigt hur man är mot sitt barn” är en sammanställning 
över sju intervjuade familjer som träffades under många år i ett nätverk inom FUB. 
(Socialstyrelsen, 2002) Samtliga föräldrar uttrycker den stora betydelse detta nätverk 
har för dem. De har fått nya kunskaper, nya kontakter och känt sig stärkta i sin 
föräldraroll. De uppskattade att bli sedda som föräldrar. I en av familjerna är det 
fadern som är den aktive deltagaren i nätverket.  

Socialstyrelsens kunskapsöversikt 

Socialstyrelsen har gjort en kunskapsöversikt över forskning och projekt som rör 
föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn. (Socialstyrelsen, 2005).  
Av de 167 arbeten som presenteras i kunskapsöversikten är arton svenska. 
Ytterligare tolv svenska studier finns med, men dessa berör mer indirekt 
föräldraskap. Av dessa arton studier är nio fokuserade på barnperspektivet, tre är 
uttryckligen inriktade på mödrar och fyra som rör familjer. I endast en av dessa 
svenska studier finns en pappa med. 
I kunskapsöversikten framkommer att ett adekvat stöd som är anpassat till 
föräldrarnas behov ökar förutsättningarna för att föräldrar med intellektuella 
funktionsnedsättningar ska kunna fostra sina barn, (Booth & Booth; Llewelyn, 1994) 
För att stödet ska stärka föräldrarna i deras föräldraroll och tillförsäkra barnet goda 
levnadsvillkor, måste de professionella ha god kunskap om intellektuella funktions-
nedsättningar och dess konsekvenser, känna till vilka styrkor som föräldrarna har, 
vilka svårigheterna är och vilka behov barnen har. 
Samordningen av insatserna i familjerna underlättar och gör att stressen minskar för 
föräldrarna och deras föräldraförmåga ökar. Stödet måste präglas av långvarig 
kontakt och kontinuerligt stöd mellan familjerna och de professionella. 
Kunskapsöversikten lyfter även de svårigheter och problem som förekommer i 
familjer där föräldrarna har intellektuella funktionsnedsättningar.(Socialstyrelsen, 
2005) Vissa av dessa studier förklarar den bristande föräldraförmågan med den 
intellektuella funktionsnedsättningen. Andra studier visar att föräldraförmågan inte är 
direkt relaterad till funktionsnedsättningen. Förälderns adaptiva och empatiska 
förmåga, det sociala nätverket, familjens ekonomi och hälsa, är faktorer som kan 
påverka föräldraförmågan. Begreppet föräldraförmåga är svårt att definiera, och 
någon enhetlig definition finns inte. Det bygger på normativa värderingar, är socialt 
konstruerat och beror på det kulturella sammanhanget, menar utredaren i kunskaps-
översikten. 
I kunskapsöversiktens analys av forskning som finns, saknas ett tydligt genus-
perspektiv. Kunskapsöversikten efterlyser även ett genusperspektiv på forskningen 
kring föräldraskap. Endast i en av studierna finns en fader med, trots att man talar om 
föräldraskap, föräldrar och familjer. Avsaknaden av forskning och kunskap om fäder 
med intellektuella funktionsnedsättningar bekräftas. (Socialstyrelsen, 2005).  

Forskning om familjelivet och levnadsomständigheterna för familjerna 

Svenska studier om levnadsomständigheter   

Det finns ingen svensk nationell studie om familjernas levnadsomständigheter, säger 
utredaren i kunskapsöversikten. (Socialstyrelsen, 2005) Eftersom familjens levnads-
omständigheter är avgörande för hur fadern kan utöva sitt faderskap, har jag sökt 
rapporter som behandlar levnadsomständigheterna för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar. 
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Den separata underlagsrapporten Studier om hälsa för personer med utvecklings-
störning, som är en del av Folkhälsoinstitutets lägesrapport, Onödig hälsa, 
Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning, (R2008: 13) sammanställer man 
vad forskningen kommit fram till, om hälsan och levnadsförhållanden hos personer 
med utvecklingsstörning. I sammanställningen framgår det att personer med utveck-
lingsstörning i Sverige har en ökad sårbarhet för många sjukdomar jämfört med 
befolkningen i övrigt. Dessutom visar den forskning som handlar om levnadsför-
hållanden samstämmiga resultat inom flertalet livsområden.  
Vuxna personer med utvecklingsstörning bor och lever sitt liv i samhället där andra 
medborgare bor och lever. Likafullt visar jämförelser med den övriga befolkningen 
tydliga skillnader i levnadsförhållanden på i stort sett alla livsområden, framför allt när 
det gäller arbete, inkomst och socialt umgänge. Personer med utvecklingsstörning 
har sällan en traditionell anställning på den öppna arbetsmarknaden. En del har 
anställning inom Samhall, men många försörjer sig inte genom arbete, utan har sin 
främsta inkomst via socialförsäkringssystemet. De har på så sätt litet inflytande över 
sin ekonomi. Majoriteten lever ett begränsat socialt liv och umgås mest med anhöriga 
och personal. Genomgången visar också att en utvecklingsstörning är mer 
avgörande än kön för hälsoförhållanden. 
Många personer med funktionsnedsättning saknar löneinkomster, får ekonomiskt 
bistånd för att klara sig och har samtidigt betydande utgifter för hälso- och sjukvård, 
läkemedel och olika hjälpmedel. Följden blir att de oftare avstår från vård än andra av 
rent ekonomiska skäl. (R2008:13) 
Hälften av de personer som lever med hindrande funktionsnedsättning saknar 
löneinkomster från arbete. En särskilt utsatt grupp är de unga människor som erhåller 
aktivitetsersättning och ofta aldrig får en chans att komma ut i arbetslivet.  
Enligt rapporten är det dubbelt så vanligt att personer med funktionsnedsättning har 
ekonomiskt bistånd jämfört med befolkningen i stort. (R2008:13) En studie över 
levnadsstandarden för personer med utvecklingsstörning i Hallands län visar att det 
är en stor skillnad avseende familjerelationer för vuxna personer med utvecklings-
störning och andra vuxna. 95 procent av populationen levde ensamma, vilket kan 
jämföras med 38 procent bland övriga i samhället. 1991 hade ingen i populationen 
barn, men 1995 hade 2,4 procent av dem barn. (Tideman, 2000) 
För att nå målgruppen använder Tideman en administrativ definition, det vill säga, de 
personer som erhöll samhällsinsatser på grund av sin utvecklingsstörning.  
Detta ger en något sned bild av graden av utvecklingsstörning och dess konse-
kvenser bland de medverkande, eftersom de personer, som inte behövde samhälls-
stöd, inte ingick.  
Åren då studien genomfördes var viktiga år i det reformarbete som pågick i Sverige 
för att skapa bättre levnadsförhållanden för målgruppen. Den nya lagen om särskilt 
stöd och service trädde i kraft 1993. Den lagen gav målgruppen fler rättigheter att 
leva som medborgare i samhället som alla andra. 
En ytterligare studie av Eriksson och Tideman (2010) undersöker levnadsvillkoren för 
barn, ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar i Halmstads 
kommun. Studien har utformats så att resultaten framförallt kan ställas i relation till 
motsvarande undersökningar för samma grupp från 1991 respektive 1995. Resultatet 
visar att förtidspensionärer ökat med drygt 12 procent och fortfarande är dagcenter 
den dominerande sysselsättningen. Endast 4 procent lever i en parrelation jämfört 
med nästan 64 procent bland den övriga befolkningen. (Eriksson & Tideman, 2010)  
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Internationella undersökningar om levnadsvillkor 

Forskningsresultat som presenteras i kunskapsöversikten (Socialstyrelsen, 2005) 
från bland annat England och Australien visar att funktionsnedsättningen inte är en 
avgörande faktor för hur man lyckas med sitt föräldraskap, utan att faktorer som 
stressar föräldrarna bidrar till svårigheterna i föräldraskapet. Stressfaktorer är dålig 
ekonomi, brister i sociala nätverk och hur stödet som familjen får är utformat, är 
exempel som ges. (Booth & Booth, 1994). 
Bristen på en nationell definition av begreppet intellektuell funktionsnedsättning, som 
forskare i olika länder använder sig av, gör det svårt att överföra erfarenheter mellan 
olika länder. (Sigurjónsdóttir, 2005) 
Motsvarande svårigheter anser jag gäller levnadsomständigheter, som är bundet till 
respektive länders lagstiftning, levnadsstandard och social service. 

Forskning om parrelationen  

Flertalet av studierna som presenteras i kunskapsöversikten (Socialstyrelsen, 2005) 
omfattar endast mödrarna. Av de 167 studierna är det fjorton som nämner fäderna. 
Det är ingen av dessa fjorton som berör faderskapet närmare, utan endast som en 
del av föräldraskapet. Ett fåtal av studierna har lyft parrelationen och jag har valt att 
studera dessa närmare för att finna kunskap om fäderna.  
Faureholm, (1994), rapporterar att av tvåföräldrafamiljerna bedömde de professio-
nella att en tredjedel levde i stabila förhållande, en tredjedel i ett mindre stabila 
förhållande och en tredjedel bedömdes som instabila. En dansk studie visar att 45 % 
av mödrarna var ensamstående. (Skov & Henningsen, 2001) 
En tysk studie visar att en tredjedel av föräldrarna levde i en parrelation, dock inte 
alltid med den biologiske föräldern. Mödrarna i enföräldersfamiljerna levde i större 
utsträckning i gruppboenden och de var oftare separerade från barnet än de som 
levde i tvåförälderfamiljer. (Pixa-Kettner, 1998) 
Genom att använda data från tre olika undersökningar kartlade Booth & Booth (2002) 
männen. Sammanställningen bygger på intervjuer med 44 mödrar och 11 barn.  
De fann att flertalet mödrar hade långvariga relationer, fem år eller mer. 38 hade varit 
gifta, 22 var fortfarande gifta, 10 levde ensamma och 6 hade en ny partner. Mödrarna 
hade i genomsnitt tre barn, och 73 % hade samma far till alla barnen. 50 % av 
mödrarna hade upplevt att något av barnen eller alla barnen omhändertogs.  Hälften 
av mödrarna hade barn som utsatts för någon form av misshandel och i två 
tredjedelar av fallen var moderns partner förövaren. Sex av mödrarna hade barn som 
utsatts för sexuella övergrepp och i två av dessa fall var moderns partner förövaren. 
Vidare noterades att 12 partners/fäder drack regelbundet och 9 av dem kunde då 
vara våldsamma mot kvinnan eller barnen. 
Trots dessa mörka siffror, upplevde två tredjedelar av kvinnorna att männen var 
stödjande. Männen bidrog med kunskaper, de bidrog med resurser så att familjens  
adaptiva kapacitet ökade, de bidrog med sitt sociala nätverk och gav också kvinnan 
en högre social status. Däremot bidrog mannen i mycket liten utsträckning till 
familjens ekonomi, snarare använde de familjens resurser för egen del. (Booth & 
Booth, 2002) Resultaten speglar även forskarnas synsätt på personer med 
funktionsnedsättning och deras förmåga att svara för sitt liv. När undersökningar 
bygger på de professionellas utsagor blir föräldrar med problem överrepresenterade 
eftersom de oftare har kontakt med myndigheter än de föräldrar som hanterar 
föräldraskapet bättre. Svårigheten att nå målgruppen, gör också att forskare i stor 
utsträckning vänder sig till myndigheter eller socialarbetare för att få underlag till sin 
forskning. (Booth & Booth, 2002) 
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Fädernas viktiga roll som stöd för mödrarna och barnen, belyses även av 
Sigurjónsdóttir (2005). Stödet till familjerna riktas vanligtvis till modern och barnet, 
och fäderna åsidosätts, vilket får konsekvenser för hela familjen. 

Forskning om när barnen omhändertas  

Situationen för familjer där föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning skiljer 
sig egentligen inte från andra marginaliserade grupper. Men det finns faktorer som 
gör situationen mer sammansatt. Barn till föräldrar med intellektuella funktions-
nedsättningar anses vara en riskgrupp. Det är särskilt viktigt att barnen får stimulans, 
att säkerheten i hemmet kontrolleras och att de får näringsriktig kost och god 
hygienisk omvårdnad. (Socialstyrelsen, 2005) 
På vilket sätt detta gäller barn till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar 
mer än barn till psykiskt sjuka föräldrar eller barn till missbrukande föräldrar framgår 
inte av kunskapsöversikten. 
Det finns ingen svensk nationell kartläggning över hur många barn till föräldrar med 
intellektuella funktionsnedsättningar som föds årligen. (Socialstyrelsen, 2007) 
I en svensk undersökning som genomfördes år 1993, fann man att upp till 1,4 
promille av de nyfödda i Skaraborgs län hade en mamma med utvecklingsstörning 
Dessa uppgifter innebär att det uppskattningsvis föds ca 160 barn till mammor med 
utvecklingsstörning årligen i hela landet. (Bager, 2003) 
Studier har visat att barn till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar löper 
ökad risk att utsättas för försummelse och vanvård samt att drabbas av utvecklings-
försening och beteendestörningar (Socialstyrelsen, 2005: Feldman, 1994; Feldman & 
Walton-Allan, 1997; Mørch et al, 1997) 
Studier tyder på att olika former av utbildning, träning och stöd kan förbättra föräldra-
förmågan. (Feldman, 1994) Förutsättningen är att stödet är utformat i enlighet med 
föräldrarnas behov och pågår under en längre tid. (McGaw & Sturmey, 1994, 
McGaw, 2000) 
Det finns även studier som visar att föräldraförmågan inte utvecklas hos föräldrar 
med utvecklingsstörning, trots insatser och användning av program. Här menar 
forskarna att föräldrarna saknar förmåga att lära sig rutiner i vardagen och att de har 
svårt att lära sig nya färdigheter och minnas kunskap som förmedlas till dem 
(Accardo & Whitman, 1990, citerade av Socialstyrelsen, 2005).  
Hur dessa stödprogram och insatser var utformade, framgår inte, men en annan 
studie om träningsprogram som utförs i föräldrarnas hem, visar att det är flera 
faktorer som är av betydelse för dem som utbildar föräldrarna. Programmets 
utformning, dess innehåll, hur det presenteras och om programmet stimulerar till 
lärande är några av de faktorer som nämns. Även föräldrarnas kontroll eller brist på 
kontroll över hemmet ska övervägas. (Llewelyn et al, 2002) 
Mycket av den forskning som presenterats om utredningsprocessen visar att 
barnavårdsutredningar har allvarliga brister. Kritiken handlar bl. a om stora 
dokumentationsbrister. I en barnavårdsutredning krävs att utrednings- och besluts-
process följer en viss gång, att det sker en saklig och allsidig redovisning av utred-
ningsmaterial och datakällor, att informationen dokumenteras och, framför allt, att 
beslutet eller beslutsförslaget ges rationella motiv. (citerade av Socialstyrelsen 2005; 
Sundell & Egelund & Löfholm och Kaunitz, 2007) 
Ett område som särskilt behöver beaktas när det gäller att utveckla metoder för att 
stärka föräldraförmågan, är deras användbarhet i bedömningar och utredningar som 
berör familjer med föräldrar med utvecklingsstörning. Annars riskerar man att dra 
slutsatser om föräldraförmåga på felaktiga eller otillräckliga grunder t ex genom att 
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fokusera på utvecklingsstörningen som den definieras och avgränsas via 
intelligenstest (Feldman, 1994; McGaw, 2000; Swain & Cameron, 2003).  
Det finns ett behov av att anpassa utredning och bedömningsprocess med hänsyn till 
funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. En del av anpassningen kan vara att 
kringgå svårigheten att samtala omkring abstrakta frågor som rör föräldraskapet. Man 
behöver utveckla och använda andra konkreta metoder, i form av t ex bildmaterial, 
audiovisuella hjälpmedel och observation i kombination med direkt praktisk 
handledning för att komma vidare i utredningsprocessen (citerade av Socialstyrelsen, 
2005: Llewelyn, McConnell, Russo & Mayes och Honey, 2002). 
En lägesbeskrivning, ”Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning”. (Social-
styrelsen, 2007), innehåller redovisningar, kartläggningar samt uppföljning av 
lagstiftning, verksamheter osv. Den bekräftar det som kunskapsöversikten visade, 
dvs. att ha tillgång till ett fungerande nätverk är av stor betydelse för familjens välbe-
finnande. Rapporten visar också svårigheten för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar att få ett avlönat arbete, vilket bidrar till att de utesluts från 
sociala sammanhang och påverkar familjens ekonomi på ett negativt sätt. De 
professionella som möter familjerna behöver ökad kunskap om funktionsned-
sättningen, föräldrarnas förmågor, barnens situation men även kunskaper i att 
samtala och kunna förmedla informationen till föräldrarna. En fungerande 
kommunikation är utgångspunkten för ett gott samarbete mellan professionella och 
föräldrar. (Socialstyrelsen, 2007) 

Att utreda föräldraförmåga – en svensk studie 

Genom att ta del av ett antal barnavårdsutredningar har en studie visat hur 
socialsekreterarna mäter föräldraförmåga. (Gustavsson & Springer, 2008) 
I de barnavårdsutredningar som studien omfattar, redovisade socialsekreterarna 
olika källor varifrån de hämtade uppgifterna som stod i utredningarna: BB-avdel-
ningen, BVC, förskolan, familjens handläggare på enheten för ekonomiskt bistånd, 
boende- och familjestödjaren, utredningshemmen och via samtal med barnen och 
pappan (i det fallet föräldrarna inte bor tillsammans). Även tidigare dokumentation i 
samband med åtgärder och insatser redovisades i utredningen.  
Samtliga socialsekreterare uppgav att de hade haft samtal med föräldrarna. 
Ibland framkom det exakt vilka personer de hade intervjuat, andra gånger var det mer 
oklart vem som lämnat informationen. Ibland uppgavs ”utredande nätverksmöte” som 
informationskälla. I en utredning framgick att socialsekreteraren hade träffat barnet, 
men inte haft några barnsamtal eftersom en särskild utredning genomförts vid 
utredningshemmet där en beskrivning av barnet ingick. I en annan utredning uppgav 
man att hembesök hos föräldrarna hade förekommit. 
Gustavsson och Springer (2008) visar att i tre fall (av fyra) saknas uppgifter om 
användning av strukturerade metoder och/eller bedömningsinstrument i utred-
ningarna. I ett fall angav man att ”enskilt samtal hölls utifrån ett intervjuformulär” utan 
att närmare precisera vilket formulär som användes eller vad det innehöll. I något fall 
hänvisade socialsekreteraren till att man hade ”följt barnkonventionens bestämmelser 
utifrån socialtjänstlagen”.  
Det är nödvändigt att utredningen anpassas om föräldern har intellektuell funktions-
nedsättning, menar Gustavsson och Springer. (2008) I tre av de fyra utredningarna 
har man tagit upp att föräldern har en utvecklingsstörning, i samtliga fall var 
mammans utvecklingsstörning redan känd. I två av utredningarna framgår det att 
man har reflekterat över hur funktionsnedsättningen skulle kunna påverka föräldra-
förmågan.  
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I endast en utredning framgår vikten av att hämta in kompletterande uppgifter eller 
kunskaper om funktionsnedsättningen.  
Det framgick inte i någon av utredningarna på vilket sätt man under utredningen 
hade tagit hänsyn till funktionsnedsättningen och anpassat utredningsförfarandet 
utifrån att föräldern har en utvecklingsstörning.  
Redovisning av föräldrarnas kunskaper var särskilt underrepresenterad i utred-
ningarna, påpekar Gustavsson och Springer. (2008) Kunskaper och färdigheter är 
viktiga att ha med, då de ger en bild om vilka förutsättningar föräldern har att genom-
föra/fullfölja den förväntade uppgiften. I en utredning kunde man t ex konstatera att 
barnet inte fick tillräckligt med mat, men det fanns ingen information om huruvida 
föräldern besatt kunskaper om vad ett barn behövde i form av näringsrik kost och om 
föräldern hade förvärvat de färdigheter som behövdes för att kunna laga maten.  
Gustavsson och Springer föreslår ett arbetssätt som bygger på att en kartläggning 
görs av vilka kunskaper och färdigheter föräldern har, för att sedan samla in uppgifter 
om hur hon/han tillgodoser och tillämpar detta. I nästa led, behöver testas inlärning 
och utvecklingspotential genom utbildning och stödinsatser för de områden där det 
visar sig finnas brister i kunskap och färdigheter. Sedan bör uppföljning och observa-
tioner av familjesystemet ske i olika situationer som kan visa hur insatserna fungerar 
och om föräldrarna har tillägnat sig kunskapen och stödinsatserna. (Gustavsson & 
Springer; 2008) 

Internationell forskning om omhändertagande av barnen 

I en artikel sammanfattar Booth (2000)  forskning kring föräldrar med intellektuell 
funktionsnedsättning, barnavårdsfrågor och domstolar. Här nämns flera studier som 
undersökt antalet omhändertagna barn, dock inte svenska. 
Feldman (1998) uppger att 80 % av föräldrarna i USA och Canada mister rätten till 
vårdnaden om barnen. Faureholm (1996) och Pixa- Keltner (1999) menar att 
motsvarande siffra i Danmark respektive Tyskland är 30 %. Cross och Marks (1995) 
fann i en engelsk studie att vid födelsen av 16 barn påbörjades procedurer om 
omhändertagande i 7 fall inom en vecka efter födelsen, och i 6 av dessa sju skedde 
det direkt i samband med födelsen. Dessa fakta, menar Booth, kan tydas som att det 
finns stora brister i föräldraförmågan hos dessa föräldrar, men det bör ifrågasättas, 
eftersom ett antal variabler som påverkat omhändertagandet inte redovisas. 
Dowdney och Skuse (1993) visar att antalet omhändertagna barn är ett otillfreds-
ställande mått på föräldraförmågan när föräldrarna har intellektuella funktions-
nedsättningar. Många olika variabler behöver beaktas för att kunna bedöma 
föräldraförmågan och dess inverkan på barnets välmående. (Booth & Booth, 1994a) 
Czukar (1983) har visat, menar Booth vidare, att föräldrar med intellektuella 
funktionsnedsättningar är särskilt utsatta för att mista vårdnaden om sina barn när 
det gäller barnavårdsärenden på grund av fördomsfulla attityder, ogrundade 
antaganden om bristande föräldraförmåga, bristande adekvata stödinsatser och 
andra problem. Detta resultat stöds av Sigunjórsdóttirs (2005) studie av åtta 
isländska familjer där föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning. 
Familjer där föräldrarna har intellektuella funktionsnedsättningar kan bli allvarligt 
missgynnade på grund av bristande kompetens bland socialarbetare och stödgivare, 
(Mc Connell & Llewelyn, 1998). Det finns belägg för att föräldrarna får ett fördomsfullt 
och diskriminerande bemötande i barnavårdsärenden. Fältarbetare och samhället 
som helhet behöver kompetens och mer kunskap om dessa föräldrar så att 
stereotypa föreställningar kan förändras. De professionella som möter föräldrarna har 
en god yrkesutbildning, men den innefattar inte kunskaper om intellektuella funktions-
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nedsättningar. Föräldrarna förtjänar att mötas av optimism och att bli aktivt delaktiga i 
planerna rörande dem själva och deras barn. Även advokater och företrädare för 
föräldrarna i rättsfall kring vårdnadsfrågor behöver kompetens kring funktions-
nedsättning för att de sårbara föräldrarna ska få en rättvis företrädare för sin sak. 
(McConnell & Llewelyn, 1998) 
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Genusperspektiv på forskning om funktionsnedsättning 
och faderskap 

Introduktion 

I detta kapitel diskuterar jag samhällsvetenskaplig forskning om funktionshinder och 
dess omedvetenhet om genus och att fäder med funktionsnedsättning osynliggjorts 
genom att sociala föreställningar om faderskap och funktionsnedsättning inte varit 
föremål för analys. Genom att studera fenomenet föräldraskap och intellektuella 
funktionsnedsättningar enbart ur modern och barnets perspektiv, blir fäderna osynlig-
gjorda. Trots betoningen på jämställdhet i svenska samhället, ligger tonvikten på 
kvinnorna när det gäller omvårdnad och omsorg. Jag använder termen genus-
perspektiv i betydelsen att analysera innebörden och konsekvenserna av vad som 
definieras och förstås som kvinnliga eller manliga sätt att veta, känna och handla. 
(Alvesson & Due Billing, 1999). 

Funktionsnedsättning och kön 

Samhällsvetenskaplig forskning om funktionsnedsättning kan beskrivas som 
omedveten om genus, för att den ofta bortser ifrån hur sociala föreställningar om kön 
påverkar och påverkas av kvinnor och män med funktionsnedsättning och deras 
agerande och livsvillkor. Genusperspektiv på forskning har blivit vanligare, särskilt 
inom den amerikanska och brittiska forskningen om funktionsnedsättning. En stor del 
av denna forskning utförs av feministiska forskare, kvinnor som själva har en 
funktionsnedsättning. Barron (2004) menar att det finns flera orsaker till att forskning 
om funktionsnedsättning inte kopplas till genus. Barron hävdar vidare, att män inom 
forskningen kring funktionsnedsättning har varit, och är frånvarande. De är osynlig-
gjorda i den meningen att sociala föreställningar om män och manlighet sällan varit 
föremål för studier och analys. (Barron, 2004)  

Genus och mansforskning 

Den svenska regeringen avsatte 1997 medel för en kartläggning av ”den nordiska 
mansforskningen”. Ett övergripande resultat av arbetet med kartläggningen är att vi 
inte kan tala om ”den nordiska mansforskningen” som ett enhetligt forskningsfält. 
menar Folkesson (2000). Något sådant finns inte i denna bestämda form. Däremot 
bedrivs en omfattande forskning om män i Norden, men inom en mängd olika 
discipliner och med flera olika och ibland motstridiga metodologiska och ideologiska 
positioneringar. Det förs en livlig diskussion bland mans-, kvinno- och genusforskare 
om hur forskning om män bör bedrivas. Mansforskningens relation till feminismen 
utgör frontlinje i denna diskussion. Feminism betraktas inom ramen för kartlägg-
ningen som ett kritiskt vetenskapligt perspektiv som innebär en problematisering av 
män och könsrelaterad makt. Feministisk forskning ses som forskning av kvinnor och 
män om kvinnor och män med tillämpning av feministiska könskritiska ståndpunkter. 
Huruvida mansforskning är feministisk eller inte, är beroende av den enskilda 
forskarens ställningstaganden. Kritisk mansforskning (critical studies on men) utgör 
en tydlig positionering inom forskningsområdet på feministiska grunder. Folkesson, 
(2000), menar att det genom kartläggningsarbetet blev möjligt att i grova drag urskilja 
tre faser och länder i den nordiska mansforskningens utveckling: Mannen som köns-
varelse, Mannen i relation till familjepolitik och Mannen i relation till jämställd-
hetspolitik. 
Enligt Folkesson, så upptäckte danskarna mannen som könsvarelse tidigast och 
tydligast på sjuttiotalet. Något senare, under åttiotalet och tydligast i Sverige, fram-
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trädde forskning om män i nära relation till familje- och jämställdhetspolitik. Under 
nittiotalet visar sig Norge vara mansforskningens mest vitala utvecklingsområde i 
Norden. Dels genom de texter som producerades där och då, men framförallt genom 
ett aktivt nordiskt och internationellt nätverksarbete som kom att få stor betydelse för 
forskningsområdets utveckling i hela Norden. Kartläggningen visar att det i Finland, 
parallellt med utvecklingen i de skandinaviska länderna, forskats om och förts en 
genusmedveten debatt om män och manligheter, men också att den delvis 
marginaliserats i det nordiska sammanhanget på grund av språket. 
Folkesson menar att nordisk könsmedveten forskning om män har utvecklats i nära 
relation till kvinnor och kvinnoforskare. Traditionella forskningsområden inom köns- 
och kvinnoforskning har varit viktiga även inom den forskning som haft män som 
forskningsobjekt; familj, arbetsliv, makt, politik, jämställdhet och ekonomi. De 
områden som blivit bättre belysta än andra har huvudsakligen haft anknytning till 
prioriterade samhällspolitiska frågor. I samtliga nordiska länder har det bedrivits 
forskning om faderskap. ”Pappaforskningen” framstår som det enskilda område som 
står starkast i nordisk mansforskning sedan ett drygt decennium tillbaka. I 
Folkessons rapport saknas närmare analys av mansforskning som avser män, fader-
skap och funktionshinder.  

Genusperspektiv i forskning kring föräldraskap och intellektuella funktionsnedsättningar 

Mayes och Sigurjónsdóttir (2010) lyfter tre aspekter som visar varför det är nöd-
vändigt att införa ett genusperspektiv i forskning kring föräldraskap där en eller båda 
föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning.  
Den första aspekten är att moderskap och faderskap inte är samma sak. Genom att 
alltid beskriva föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar utan att referera till 
kön, har forskare ignorerat det faktum att upplevelserna för mannen och för kvinnan 
kan vara väldigt olika. 
Den andra aspekten är att genom denna genuslösa beskrivning i forskning så  har 
kvinnors upplevelser och erfarenheter uttolkats som föräldraskapets och männens 
upplevelser helt har lämnats utan åtgärd. Det återstår mycket arbete för att förstå 
upplevelserna som männen vill förmedla. Det är nödvändigt att förstå om och hur de 
skiljer sig från de upplevelser som kvinnorna förmedlar. 
Den tredje aspekten är att forskning kring familjer med intellektuella funktionsned-
sättningar är viktig för att sprida kunskaper till politiker och socialarbetare, till barna-
vårdsmyndigheter och till stödpersoner i samhället. Genusperspektivet påverkar 
utformningen och omfattningen av servicen och stödet till människor med 
funktionsnedsättning. Ett betraktelsesätt som inte är medvetet om genusperspektivet 
döljer eventuella skillnader och tar heller inte hänsyn till att behov hos mödrar med 
utvecklingsstörning kan se annorlunda ut än behoven hos fäder med utvecklings-
störning. (Mayes & Sigurjónsdóttir, 2010) 
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Forskning om faderskap  

Fäder och familjen 

Plantin (2001) visar att mäns upplevelser av faderskapet varierar. Männens kon-
struktion av faderskapet påverkas av de relationer som präglar familjelivet.  
För att vardagslivet ska fungera är mannens möjligheter till försörjning, att kunna 
kombinera arbetsliv och familjeliv viktiga förutsättningar. 
Flera av de nyblivna fäderna gav en romantiserad bild av det nya familjelivet, 
emedan de mer erfarna fäderna vågade lyfta fram åsikter som att egna behov, 
intressen samt relationen med partnern måste prioriteras annorlunda under 
småbarnsperioden. Fädernas drivkraft utgörs av det gemensamma familjemålet, att 
sörja för familjens och barnens bästa, menar Plantin. (2001) 

Vad gör män till fäder? 

Lupton och Barclay (1997) analyserar den sociala, kulturella och symboliska mening 
av faderskap. För att till fullo förstå konstruktionen och upprätthållandet av faderskap 
och maskuliniteter behöver kunskaper om betydelsen av relationer med familje-
medlemmar, relationer med andra avgörande personer i männens sociala nätverk, 
arbete i hemmet, mannens engagemang som far, tillmätas än större betydelse än det 
gjort hittills. I studien framkom flera diskurser av fäder kring faderskap. Bland dem var 
faderskap som en naturlig del av vuxen maskulinitet, faderskap som en stark 
känsloupplevelse, faderskap som ett åtagande som kräver arbete och tid, faderskap 
som beskyddare, som familjeförsörjare, faderskap som en källa till stress och 
ansträngning, men även som en källa till glädje, kärlek och tillfredställelse. Dessa 
diskurser hade olika aktualitet under olika faser av faderskapet. Innan barnet föddes 
talade männen om det som en naturlig utveckling till en vuxen maskulinitet, liksom att 
faderskapet var ett åtagande som krävde arbete och tid, medan de övriga 
diskurserna aktualiserades först efter barnets födelse. För de flesta männen i studien 
var det av avgörande betydelse att knyta an till sitt barn och skapa en nära relation 
från allra första början. Männen beskrev också sina känslor gentemot barnet som en 
vilja att beskydda och älska det på ett sätt de inte tidigare upplevt i relation med en 
annan människa. 
Studien fann inga belägg för att männen ansåg att omvårdnad och omhändertagande 
av barn skulle vara knutet till modern. För att fäder ska bli goda fäder, som kan vårda 
och älska sitt barn, behöver de investera tid och energi för att lära sig om barnets 
behov. Ju mer tid de spenderar med sitt barn, desto lättare blir det för dem att tyda 
signaler och uppfylla behov hos barnet. De fäder som av olika anledningar hindrats 
från detta, uttryckte tydligt sin otillfredsställelse med situationen.  
(Lupton & Barclay, 1997) 

Faderskapet i relation till barnet 

Den tidigare forskning som finns kring faderskap har ofta utförts av psykologer som 
är intresserade av barnets utveckling. Att förstå utvecklingspsykologernas påverkan 
på bilden av idealfadern är grundläggande för att förstå samhällets bild av faderskap, 
eftersom denna påverkan från utvecklingspsykologerna varit så dominerande. 
Inom psykologin finns det många idéer och teorier som syftar till att förstå och 
förklara hur barn utvecklas och hur denna utveckling står i relation till vad föräldrarna 



 44 

gör och inte gör. Inom dessa teorier är det vanligtvis relationen mellan mamma och 
barn som står i centrum medan pappan får en undanskymd plats.  
Många av de utvecklingspsykologiska teorier som föräldrar möter på exempelvis 
mödra- och barnavårdscentraler, bygger på andra familjekonstellationer och mönster 
för ansvarsfördelning än de som de psykologiska teorierna utgår ifrån.  

Faderskap i relation till anknytningsteorin 

Anknytningsteorin är det teoretiska perspektiv som i dag dominerar den psykologiska 
forskningen om barns tidigaste sociala relationer. Denna teori har också haft stor 
genomslagskraft när det gäller mammans och inte minst pappans position i för-
hållande till det späda barnet. (Hwang, 2000)  
Grundarna av anknytningsteorin började använda begreppet anknytning i slutet av 
1950-talet för att beskriva barns relationer till andra människor. Att börja tala om 
barns anknytning till närstående personer istället för som tidigare barns beroende av 
andra människor, satte fokus på att även det mycket späda barnet är en aktivt 
handlande individ. Enligt Bowlby (1958) har barnet en medfödd benägenhet att söka 
närhet och kontakt med vuxna människor – en kunskap som idag är helt etablerad 
inom såväl de vetenskapliga discipliner som rör barn som i föräldrars allmänna 
medvetande. Den tidiga innebörden i begreppet anknytning var att små barn måste 
utveckla en djup relation till en person – i de flesta fall barnets moder. Tanken var 
dels att små barn inte klarar att upprätthålla flera relationer, dels att barnets första 
kärleksrelation med modern utgör en positiv mall för senare relationer i livet. 
Män ansågs inte lika lämpliga, eftersom de inte svarar mot barnets behov av vissa 
egenskaper hos den de ska knyta an till. En allmän uppfattning inom forskningen var 
således en mycket låg acceptans för andra vårdare i de små barnens liv än modern. 
(Hwang, 2000; Elvin-Novak, 2005a)  
Även inom andra delar av den utvecklingspsykologiska teoribildningen har idén om 
moderns avgörande roll varit framträdande allt sedan början av 1900-talet. Den 
underliggande tanken har varit att barn, för att få ett bra liv och en optimal utveckling, 
ska leva nära och vårdas av sina mödrar. Det moderskap som utifrån denna 
tolkningsram blir tillräckligt bra, kräver en hög grad av tillgänglighet och anpassning 
och ger kvinnan/mamman rollen som självklar förstahandsförälder. Det faderskap 
som följer av att mamman står närmast barnet blir ett slags indirekt föräldraskap där 
pappan främjar barnets utveckling genom att stödja och hjälpa mamman (Hwang, 
2000; Elvin-Nowak, 2005a).  
Modern kritisk utvecklingspsykologisk forskning visar tydligt att det vare sig är möjligt 
eller meningsfullt att studera ”barnet” utan att också inkludera de mellanmänskliga, 
kulturella, historiska och politiska sammanhangen som producerar barnet (Burman, 
1994). Teorier om barns behov av moderns närhet och tillgänglighet utvecklades 
under en tid när kvinnor var bundna till hemmet utan möjligheter till ekonomisk 
självständighet – en tid när kvinnlighet gjordes genom moderskap på ett helt annat 
sätt än vad som gäller för dagens förhållanden.  
Forskningen visar dock att föreställningar om mamman som förstahandsförälder 
fortfarande har mycket stort inflytande på hur föräldrar fördelar ansvaret mellan sig 
(Elvin-Nowak, 2001, 2005a; Bekkengen, 2002). Föräldrar tänker att små barn 
behöver föräldrar på heltid och med begränsade könsspecifika krav garanterar 
gällande föräldraförsäkring att så blir fallet. Den översättning som de flesta föräldrar 
de facto gör av ”förälder” till ”mamma” behöver emellertid inte bygga på en tydlig 
övertygelse om att mammor är bättre föräldrar än pappor (något som sällan uttrycks i 
intervjuer med föräldrar). Det handlar snarare om en fördelning som bygger på en 
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oreflekterad logik på temat ”den som passar bäst gör” alternativt ”den som vill mest 
gör” – en logik som hänger samman med såväl materiella förhållanden på samhälls-
nivå (exempelvis skillnader i kvinnors och mäns anknytning till arbetsmarknaden och 
kvinnors och mäns ekonomiska situation) som psykologiska bekräftelseprocesser. 
(Stiftelsen Allmänna Barnhusets Skriftserie 2004:02, Broberg, Almqvist & Tjus 2003)  

Faderskap och barns tidigaste relationer  

Den kunskap som finns idag om barns tidigaste sociala relationer visar att barn kan 
ha flera betydelsefulla anknytningar tidigt i livet. En majoritet av barn som är äldre än 
7 månader gamla har utvecklat känslomässiga band till båda föräldrarna under 
förutsättning att båda föräldrarna varit tillgängliga i barnets liv (Hwang, 2000). Små 
barn kan också ha relationer med olika djup samtidigt. (Schaffer, 1995; Hwang & 
Wickberg, 2001) 
Generellt mår barn således bra av en tidig och nära kontakt med båda sina föräldrar. 
Att föräldrarna tidigt kan etablera en god kontakt med barnet främjar en positiv 
utveckling av relationerna mellan barn och förälder. Goda relationer och god tillgång 
till båda föräldrarna verkar för en fördjupad och harmonisk identitetsutveckling för 
barn och främjar barnets mognad och trygghet. (Hwang, 1999) 
Sedan mitten på 1900-talet har man antagit att modern och barnets första relationer 
har ett stort inflytande på den senare känslomässiga och psykologiska utvecklingen 
hos barnet. Mot slutet av 1900-talet har fokus inom utvecklingspsykologin förskjutits 
från barnets agerande och beteende mot modern, och därifrån vidare mot fadern och 
ett mer jämlikt föräldraskap. Fokus för utvecklingspsykologerna ligger fortfarande hos 
barnet och dess fysiska, intellektuella och moraliska utveckling, dess behov och 
välmående, men psykologerna undersöker numera förälderns förmåga att möta 
barnets behov. (Hwang & Wickberg, 2001) 

Faderskap när fadern har en intellektuell funktionsnedsättning 

Jag har valt att presentera en avhandling kring faderskap och intellektuell 
funktionsnedsättning i ett separat kapitel. Det finns väldigt lite kunskap om faderskap 
och speciellt studier där fäderna själva kommer till tals.  

 

 

 

 

 

 

 



 46 

Forskning om fäder med intellektuella 
funktionsnedsättningar 

Introduktion  

Det har forskats i mycket liten omfattning kring fäder med intellektuella funktions-
nedsättningar. Familjer har studerats och i de fall fäder omnämns eller deltar spelar 
de en undanskymd roll i förhållande till modern och barnet. Internationella forskare i 
England, Kanada och Australien har presenterat intressanta resultat som jag 
relaterar till i mitt arbete. Jag väljer att göra en fördjupad presentation av Hanna Björg 
Sigunjórsdóttirs (2005) arbete för att jag finner det av intresse för mitt arbete ur tre 
aspekter. För det första är hennes arbete en av få forskningsresultat som finns om 
fäder och fädernas egna berättelser utgör grund för data i avhandlingen och det 
saknas i den forskning jag funnit av andra forskare. För det andra berör avhandlingen 
fäder på Island och trots att skillnader mellan det isländska och det svenska 
samhället finns, anser jag dem vara mindre än mellan andra europeiska eller 
utomeuropeiska länder. För det tredje belyser Sigurjónsdóttir föräldraskapet ur ett 
genusperspektiv och utifrån ett samhällsperspektiv, där individen ses som 
medborgare och medmänniska i den sociala kontext han lever i, vilket även jag gör i 
mitt arbete  

En studie om isländska fäder med intellektuella funktionsnedsättningar  

Sigurjónsdóttir (2005) beskriver i sin avhandling det formella stödet som ges till åtta 
familjer där föräldrarna har intellektuella funktionsnedsättningar. Avhandlingen 
belyser föräldraskapet ur ett genusperspektiv och ägnar ett kapitel åt fäderna och 
deras upplevelser av faderskap och formellt samhällsstöd.  
Maktbalansen, eller snarare maktobalansen mellan det sociala stödsystemet och den 
enskilde föräldern påvisas och diskuteras. Föräldrarna är maktlösa medan det 
sociala systemet kan göra intrång i deras liv, fastställa deras behov och fatta beslut 
om deras behov. Föräldrarnas förmåga att anpassa sig till systemets krav är 
underlag för beslut om föräldrarnas rätt till sina barn. Personerna som ska ge stödet, 
är ofta samma personer som ger information till myndigheten som beslutar om 
föräldern har god föräldraförmåga.  
Syftet med arbetet är att identifiera vad som gör att stödet till familjerna uppfattas 
som framgångsrikt. Sigurjónsdóttir (2005) vill förstå vad det är inom det sociala 
servicesystemet som är kompetenshöjande för föräldrarna och vad som är 
kompetenshämmande när föräldrarna ska växa i sin föräldraroll.  
Resultatet visar att den sociala relationen mellan förälder och socialarbetare, på både 
samhällelig och personlig nivå, är av avgörande för hur processen att höja 
kompetensen i föräldraskapet eller hämma kompetensutveckling av föräldraskapet 
uppstår. Den allmänna uppfattningen om att personer med intellektuella funktions-
nedsättningar är oförmögna att ta hand om sig själva och fatta egna beslut spelar en 
avgörande roll för den strukturella ojämlikhet de möter. 
Denna uppfattning påverkar såväl den service som erbjuds som hur enskilda 
socialarbetare bemöter föräldrarna. Stödet till föräldrarna lade således fokus på vad 
det var för fel på föräldrarna i stället för vad som var svårt för föräldrarna. 
När de professionella tolkar de problem som familjerna har, gör de det utifrån 
synsättet att funktionsnedsättningen är en egenskap hos individen och inte något 
som uppkommer i mötet med omgivningen. Det gör de professionella fokuserar på 
vad personerna inte kan i stället för att se deras styrkor.  
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Kontakterna mellan föräldrar och professionella inom flera instanser, speglade även 
ett synsätt på funktionsnedsättning som ett socialt relaterat problem, men inte inom 
alla instanser. När personalen hade en positiv och stödjande attityd i relationen med 
föräldrarna blev stödet väl mottaget. Genom att socialarbetarna då fungerade som en 
buffert mot omvärldens orättvisa attityder gentemot föräldrarna, ökade föräldrarnas 
självkänsla och de fick en mer positiv självbild. (Sigurjónsdóttir, 2005) 
Två anledningar ges till varför det är av vikt att belysa fädernas upplevelser. 
(Sigunjórsdóttirs, 2005) Den första anledningen, är att undersöka hur det sociala 
systemets fokusering på att arbeta med modern och barnet, verkar till fädernas 
nackdel och omyndigförklarar dem. Den andra anledningen, är att lyfta hur denna 
diskriminering av fädernas roll och den bild av fäder socialarbetarna ger som 
anpassliga eller inte anpassliga kan påverka den service familjerna får och de beslut 
som fattas om familjerna. 
I undersökningen ingick 8 familjer, och i sex av dem var både modern och fadern 
med. Fäderna var olika avseende ålder, antal barn, yrkesarbete, boende, levnads-
omständigheter och funktionell förmåga. Åldrarna varierade mellan 30 och 55 år. Två 
av dem hade mist vårdnaden om ett barn och två levde under ett ständigt hot att 
förlora vårdnaden om sitt barn. Dessa fyra fäder hade det gemensamt att de hade 
utmanat stödet som familjen erhöll. De hade kritiserat träningsmetoder, vägrat följa 
skriftliga scheman för hushållsarbetet, argumenterat eller vägrat tala med vissa 
socialarbetare vid enstaka tillfällen, anställt en jurist för att få sina rättigheter tillgodo-
sedda, eller berättat sin historia för media.  
Konsekvenserna blev att fäderna etiketterades som besvärliga eller svåra av 
systemet. Mödrar i dessa familjer ansågs vara samarbetsvilliga, men fäderna ansågs 
vara svåra att arbeta med. Tre av dessa fäder var arbetslösa och en av dem hade en 
deltidsanställning, men haft längre perioder av arbetslöshet. Endast en av dessa 
fäder hade fått diagnosen intellektuell funktionsnedsättning i barndomen. Eftersom 
fäderna ifrågasatte stödet de fick, ansågs de inte följsamma av personalen. För att 
familjernas situation skulle förbättras och för att de skulle få stöd, utfördes ett 
behovstest, och en plan för stödet till familjerna sattes upp. Följsamheten hos 
föräldrarna och deras benägenhet att ta emot stöd är högt rankat hos socialarbetare, 
och anses av dem avgörande, eftersom det visar att föräldrarna är ansvarsfulla och 
inser sina problem och allvaret bakom problemen som det har definierats av 
systemet. Det skulle också garantera att barnets situation förbättrades. (McConnell, 
2001, Booth, 2004; Haugen 2004) 
När Sigurjónsdóttir (2005) studerar handlingarna och akterna runt föräldrarna, finner 
hon att de fäder som anses följsamma och samarbetsvilliga av socialarbetarna hade 
arbeten och saknade diagnos om intellektuella funktionsnedsättningar. De ifrågasatte 
heller inte servicesystemets auktoritet eller deras stöd till familjen. 
När Sigurjónsdóttir lyssnar på när familjestödjarna talar om sitt arbete, blir det snart 
tydligt att de ser som sin främsta uppgift att stödja modern och barnet. I vår 
västerländska kultur där man i lagar, praktik och debatter lägger fokus på relationen 
mellan modern och barnet, är det förståeligt att attityder som dessa finns. 
Trots att könsrollerna i dagens samhälle verkar för jämställdhet, så är modern 
fortfarande ansedd som den om ska ta huvudansvaret för omvårdnad av barnet, och 
fadern är fortfarande sedd som familjeförsörjaren. (van Driel, 2004) 
Om vi accepterar dessa traditionella åsikter och kulturella förväntningar, så beror 
barnets välmåga endast på modern. En mindre undersökning visar att familjer inte 
erhöll stöd där fadern hade intellektuell funktionsnedsättning, om inte modern också 
hade det. Detta synsätt gör att servicesystemet ignorerar fäder som då blir lämnade 
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utan stöd. Fäderna känner då att de blir detroniserade i sin egen familj, att 
stödpersonalen blir den som bestämmer i hemmet och i familjen. (O´Hara & Martin; 
2003) 
Sigurjónsdóttir, (2005) påvisar tydligt att socialarbetarna föredrog att arbeta med 
mödrarna. Det kan ha varit en bidragande orsak att mödrarna var inne i systemet, 
hade stöd av socialarbetare, när de träffade männen, som då blev en del av deras 
liv. De hade lärt sig och anpassat sig till rollen att vara hjälpbehövande och hjälp-
mottagare. De passade in i det synsätt om funktionsnedsättning som var förhärs-
kande bland socialarbetarna. För att stärka existerande förmågor och stödja barnet, 
föräldrar och familjens kompetens, måste stödet riktas till såväl familjen som helhet 
och varje enskild individ i familjen. (Dunst, 2000) Att förstå och se båda föräldrarnas 
kompetens och bygga på den, snarare än att fokusera på deras tillkortakommanden 
och de ifrågasättande attityderna hos vissa fäder, är nödvändigt för att utveckla och 
stärka familjen. Vissa socialarbetare menade att fäderna var avundsjuka eftersom 
deras uppmärksamhet riktades på modern och barnet. De kunde se att fadern kände 
sig utanför och kände sig Obehövda i sin egen familj. Men detta innebar inte att 
socialarbetarna ändrade sitt arbetssätt för att inkludera fäderna. I stället fördes en 
diskussion om fäderna var samarbetsvilliga eller inte inom de ramar som fanns för 
servicesystemet. 
En uppdelning av fäderna i tre kategorier kan göras utifrån hur de blir bemötta av 
systemet. (Sigurjónsdóttir, 2005)  
Den första kategorin är de samarbetsvilliga fäderna. Här levde familjen i ett tradi-
tionellt familjemönster. Paren hade träffats, flyttat ihop och hade inte tidigare haft 
något formellt stöd från samhället. Det var inte förrän paren väntade sitt första barn, 
som de kom i kontakt med sociala myndigheter, eftersom någon närstående hade 
bedömt att de var i behov av hjälp. Socialarbetarna mötte här personerna när de var 
en familj och såg också att de hade en förmåga att klara sig i samhället. Det stöd de 
fick var därför som det stöd alla förstagångsföräldrar kan få. 
När barnet föddes, stannade mamman hemma och fadern arbetade. Socialarbetarna 
gav stödet under dagtid till modern och respekterade fadern som familjeförsörjaren. 
Fäderna la sig inte i stödet och sågs därför som ansvarstagande familjeförsörjare. 
Längre fram i tiden, kände en av mödrarna att hon inte längre kunde lita på sin 
stödpersonal och vägrade därefter ta emot hjälp. Denna situation löste man genom 
att be fadern stanna hemma på halvtid och erhålla ersättning från det sociala för 
inkomstbortfallet. I den andra familjen förlorade familjen vårdnaden om barnet när det 
framkom att båda föräldrarna missbrukade alkohol. 
Den andra kategorin är de fäder som bedömdes inte vara samarbetsvilliga.  Dessa 
fäder orsakade stora problem för stödpersonalen. (Sigurjónsdóttir, 2005) Och detta 
hade ibland goda grunder. En fader var aldrig hemma, han var ständigt igång med att 
hjälpa andra än sin familj. Han slösade bort familjens pengar, försatte sig i skuld som 
hans fru fick betala. 
När han konfronterades minimerade han problemen och skyllde dessutom på sin 
partner. En sådan situation visar hur svårt det kan vara att ge stöd till en hel familj. 
Om man lägger hela vikten vid stöd till modern och barnet, löser man inte problem 
som ligger hos fadern. 
De övriga fäderna som ansågs icke följsamma, hade alla träffat kvinnan när hon 
redan hade en bostad och erhöll någon form av formellt stöd från samhället. 
Ingen av dessa män hade tidigare fått stöd av något slag. De hade blivit utestängda 
från skolan, lämnat familjehemmet i tonåren och levt ett utsatt liv där de kämpat för 
sin överlevnad. Några av dem hade bott i hyresrum eller på härbärgen. En av 
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fäderna testades i samband med att hans fru väntade barn och fick vid en ålder på 
50 år diagnosen lindrig utvecklingsstörning. Nu förväntades han att ta emot hjälp i sitt 
hem och följa det schema som socialarbetaren hade satt ihop för hemarbetet. Han 
ansågs sig kränkt av att bli ombedd att städa på vissa tider, eftersom han alltid klarat 
av att hålla sig själv och sin bostad ren, trots betydligt svårare levnadsförhållanden. 
En annan av fäderna lämnade sitt familjehem när han var 15 år och fick en styvmor 
som han inte kom överens med. Han hamnade som hemlös på gatan och drack och 
missbrukade droger. Vid sexton års ålder reste han till USA på egen hand och levde 
där några månader, och sedan en gång till när han var arton år. Båda gångerna 
bodde han på en skola för utsatta ungdomar och studerade bibeln.  
Han återvände till Island och blev medlem i en religiös grupp som drev ett hem för 
hemlösa ungdomar som missbrukade. Med den religiösa gruppens hjälp blev han 
nykter och drogfri. Han hade varit drogfri i flera år när han träffade sin fru. 
Dessa fäder hade levt ett hårt liv med låga inkomster, men klarat sig från droger, 
missbruk och uteliggarliv till mer ordnade förhållanden. Fäderna upplevde sig kränkta 
av attityderna hos stödpersonalen, och att stödpersonalen var snabba att under-
skatta fädernas förmåga att klara sig själva. Faderskapet var fädernas första vuxna 
mansroll i livet. Fäderna fick status av att vara som andra män i samhället. Fäderna 
tyckte att deras självständighet rycktes ifrån dem av socialarbetarna, och att 
socialarbetarna omyndigförklarade dem. Social-arbetarna såg männen som svåra att 
arbeta med och de orsakade stora bekymmer. Fäderna såg sin roll som att stå upp 
för och försvara sin familj. Situationen förbättrades inte av att fäderna var arbetslösa. 
Fäderna var inte den traditionella familjeförsörjaren, och var dessutom hemma när 
socialarbetaren kom. Två av dessa män förlorade vårdnaden om sina barn. Den 
tredje fadern fick veta att systemet krävde att hans fru skulle lämna honom annars 
skulle socialen ta barnet. Ytterligare en av fäderna förlorade vårdnaden om sin dotter 
tre gånger. 
Den tredje kategorin av fäder kallar Sigurjónsdóttir (2005) för ”den värdelösa”. Det är 
en fader som inte bidrar med något till hemmet. Han sitter mest vid sin dator, arbetar 
inte eller utför några sysslor i hemmet eller tar hand om barnet. Modern sköter allt.  
Efter några år skiljer sig paret och har delad vårdnad om barnet. Fadern träffar en 
annan kvinna som inte har någon funktionsnedsättning, och flyttar till en annan 
kommun. När barnet ska börja skolan ansöker båda föräldrarna om ensam vårdnad 
eftersom skolgången annars är svår att tillgodose. Modern förlorar vårdnadstvisten till 
förmån för fadern, som anses bättre lämpad eftersom han lever i en relation och inte 
ensam. 
Dessa levnadsbeskrivningar ur fädernas perspektiv, visar hur det institutionaliserade 
stödet, som grundar sig på en traditionell könsuppfattning och traditionella könsroller 
missgynnar fäderna. Systemet har en fast idé och uppfattning om hur både familjer 
och klienter ska vara. Det faktum att de icke samarbetsvilliga fäderna inte passade in 
i bilden av den ideala familjen eller var tacksamma och lydiga klienter orsakade en 
maktkamp mellan dem och socialarbetarna. (Sigurjónsdóttir, 2005) 
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Framgångsfaktorer och hämmande faktorer för faderskapet 

Enligt Sigurjónsdóttir, kan tydliga faktorer som ligger till grund för att faderskapet blir 
framgångsrikt och att föräldrarna får behålla vårdnaden av sina barn urskiljas. Lika 
tydliga hämmande faktorer beskrivs i avhandlingen. (Sigurjónsdóttir, 2005)  

Framgångsfaktorer forskaren nämner är  

• Att stödet ska vara hembaserat, flexibelt, icke hotande, anpassat till familjens 
behov, ske i samarbete med föräldrarna, och stödpersonens attityd ska 
präglas av förstående och omsorg. 

• Stödet ska ges så att föräldern kan bibehålla sin värdighet och sitt oberoende 
inom rimliga gränser 

• Att relationen mellan stödpersonen och familjen är viktigare än stödets 
anpassning till behoven 

• Att stödpersonens attityder mot familjen avgjorde vilka insatser man fick innan 
beslut fattades om barnet skulle omhändertas. 

Hämmande faktorer forskaren nämner är 

• Brister i lagstiftning 
• Negativa attityder och fördomar, fokus på föräldrarnas tillkortakommanden och 

inte deras förmågor 
• Bristande samordning i insatserna till familjerna 
• Bristande kunskap och kompetens om funktionsnedsättning hos stödpersonal 
• Antaganden om att personer med intellektuella funktionsnedsättningar inte 

kan fatta egna beslut leder till att andra fattar beslut åt dem. 

Sigurjónsdóttir (2005) 
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Metod 

Introduktion 

I detta kapitel presenterar jag syftet med Fader Vår och presenterar den metod jag 
använt för datainsamling och analys av data. Eftersom jag har valt att arbete med 
fäderna som forskningspersoner i en fenomenologisk studie, och datainsamlingen 
har skett genomintervjuer och en observation, beskriver jag vilka överväganden jag 
har gjort, med tanke på att forskningspersonerna har en intellektuell funktions-
nedsättning. Speciellt lyfter jag dilemman som fenomenologi och förförståelse, tids-
aspekten, narrativ och etiska överväganden i relation till att forskningspersonerna har 
intellektuella funktionsnedsättningar. Avsnittet inleds med en presentation av olika 
synsätt på funktionsnedsättning som kan förekomma i dagens forskning. Dessa olika 
synsätt påverkar forskares val av metoder och tolkningar av resultat.  

Syfte 

Att söka kunskap om fäder med intellektuella funktionsnedsättningar och vilket stöd 
samhället erbjuder dem i deras faderskap 
Att finna faktorer som påverkar fäder med intellektuella funktionsnedsättningar i 
deras faderskap positivt och stärker deras föräldraförmåga. 

Synsätt på funktionsnedsättning 

I forskning kring funktionsnedsättning, inom Norden och internationellt kan tre 
perspektiv eller synsätt på funktionsnedsättning förekomma. (Gustavsson & 
Tössebro och Traustadóttir, 2005), det medicinska eller funktionella synsättet, det 
miljörelaterade synsättet och det relativa synsättet.  
Två av dessa synsätt fokuserar på vad funktionsnedsättning egentligen är.  
Den ena av dem som vanligtvis benämns det medicinska eller det funktionella 
synsättet, utgår från att funktionsnedsättningen är en individuell egenskap. 
Två riktningar kan urskiljas beroende på om man fokuserar på medicinska faktorer 
eller på funktionella faktorer, men faktorerna är knutna till individen. 
Det medicinska eller funktionella synsättet, ser på intellektuell funktionsnedsättning 
som låg intelligens och bristande sociala förmågor som kan identifieras i barndomen. 
Man fokuserar på individens bristande förmågor och söker med stöd och träning 
kompensera dessa individuella tillkortakommanden. Synsättet har lett till att 
”experter” erhållit makten över hur personer med intellektuella funktionsnedsättningar 
bemötts och behandlats.(Atkinson, 1997) 
Detta snäva synsätt på personer med intellektuell funktionsnedsättning har utmanats 
och ifrågasatts under snart 30 år, eftersom den inte tar hänsyn till miljön eller den 
sociala kontext personerna lever i. (Atkinson, 1997; Tössebro & Kittelsaa, 2004) 
Det miljörelaterade synsättet tar hänsyn till det komplexa samspelet mellan faktorer 
hos individen, i den fysiska miljön och i den sociala miljön. 
Den sociala modellen är inspirerad av samhällssynen som marxisterna använde 
samt Goffman (1963) och hans teorier om stigmatisering. Den har vuxit fram som en 
protest mot det medicinska synsättet. Handikapprörelsen i Storbritannien formulerade 
mycket av tankarna bakom denna modell under 1960-1970-talen. Man pekade på 
social, ekonomiska och kulturella faktorer som förklaringar till att funktionsned-
sättningen blir ett funktionshinder. Barriärerna kan vara av fysisk tillgänglighets-
karaktär som trånga dörrar, höga trösklar, höga diskar i affärer, men också mer 
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institutionella och organisatoriska hinder, t ex välfärdssystemet och arbetslivets 
organisation. 
Oliver (1996), menar att ett funktionshinder är allt som utgör ett hinder och läggs 
ovanpå funktionsnedsättningen. Den sociala modellen förnekar inte värdet av 
åtgärder som är individuella men tar strid för att samhället skapas av personer utan 
funktionsnedsättning för personer utan funktionsnedsättning. 
Shakespeare (1996) har i en artikel beskrivit en teori om hur man kan se på personer 
med funktionsnedsättningar som en grupp, dvs. hur en identitet skapas utifrån 
funktionsnedsättningen. Funktionsnedsättningen uppstår i sociala processer av fem 
olika slag, där den sociala modellen är den första. Synen på personer med 
funktionsnedsättningar som en minoritet, som en grupp skapad av socialpolitik, som 
en grupp skapad av diagnoser och slutligen som en kulturell grupp diskuteras. 
Det tredje synsättet ser funktionsnedsättningen som en social konstruktion som 
grundar sig i ett komplext samspel mellan såväl individuella faktorer som faktorer i 
den fysiska miljön och faktorer i den sociala miljön. Detta synsätt benämns som 
postmodernistiskt eller poststrukturalistiskt. Söder (1999: p 33) har utvecklat det 
tredje perspektivet och benämnt det som det relativa perspektivet på funktions-
nedsättning. 
Det är omöjligt att förstå processer som skapar funktionshinder som leder till 
utanförskap och diskriminering, utan att samtidigt studera samspelet mellan individen 
och kontexten individen befinner sig i, menar Söder (1999: p 33). För att förstå detta 
samspel får man inte fastna vid idéer som att personer har vissa tillkortakommanden 
eller problem och att dessa ska vara i fokus. Inte heller bör man i förhand bestämma 
att kontexten har vissa karaktäristika. Det relativa perspektivet kräver ett respektfullt 
närmande till en verklighet där kompetenta och reflekterande människor agerar och 
skapar den ordning forskaren vill studera, hävdar Söder. (1999: p33) 
I det relativa perspektivet sker den sociala konstruktionen av funktionsnedsättning 
både i relationen mellan individen och miljön och i relationen mellan olika individer. 
Gustavsson (2004) beskriver fem variationer inom det relativa perspektivet. 
De två första delar ett grundläggande realistiskt antagande om funktionsnedsättning 
som fenomen, medan de tre övriga mer betonar att funktionsnedsättningen är en 
konstruktion. Alla fem betonar att funktionsnedsättningen endast kan förstås mot 
bakgrunden av relationerna mellan individen och kontextuella faktorer. 
I mitt arbete har jag använt mig av det relativa synsättet, men även inspirerats av den 
sociala modellen, för att förstå funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Det har 
inneburit att jag inte fokuserat på funktionsnedsättningen som individrelaterat. Jag 
har sökt efter företeelser i samhället som omger alla föräldrar, alla fäder och därmed 
också fäder med intellektuella funktionsnedsättningar för att få veta hur dessa före-
teelser påverkar fäder med intellektuella funktionsnedsättningar att utöva sitt 
faderskap. 

Begrepp och definitioner i Fader Vår 

I den forskning och de rapporter jag har tagit del av i min studie används många olika 
begrepp, vilket gör tolkningen av resultaten vansklig. Diskussionen om begrepp och 
definitioner blir komplicerad eftersom det inte är en grupp människor vi kan avgränsa 
från oss övriga, utan individer med förmågor och tillkortakommanden som formas av 
miljön och möjligheten att tillgodogöra sig kunskaper och information som alla 
medborgare i samhället. I Sverige avgränsas personer med intellektuella funktions-
nedsättningar vanligtvis genom en administrativ definition – en diagnos som ger rätt 
till stöd enligt LSS (Lag1933:387). Alla personer med intellektuella funktionsned-
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sättningar har inte behov av särskilt stöd enligt LSS, och de lever utan en diagnos. I 
mitt arbete har jag låtit fädernas egna upplevelser och egna definitioner av sin 
funktionsnedsättning avgöra. Ingen av fäderna har tagit avstånd från sin intellektuella 
funktionsnedsättning. 
Mitt val av terminologi baserar sig på Socialstyrelsens terminologiråds anvisningar. 
När det förekommer andra begrepp i mitt arbete, har jag använt det begrepp som 
forskaren själv angett. Utvecklingsstörning och intellektuella begränsningar är 
exempel på svenska begrepp som förekommer, learning difficulties, learning 
disabilities, intellectual disabilities är exempel på engelska begrepp som förekommer 
i den internationella forskningen. 

Metodologiska val 

Då syftet med mitt arbete är att söka kunskap om fäder med intellektuella funktions-
nedsättningar och vilket stöd samhället erbjuder dem i deras faderskap och att finna 
faktorer som påverkar fäder med intellektuella funktionsnedsättningar i deras fader-
skap positivt och stärker deras föräldraförmåga är kvalitativa metoder lämpligare än 
kvantitativa, som mer söker förekomsten och frekvensen hos vissa fenomen. 
(Denscombe, 2009) 
Tre metoder för datainsamling har använts. Den första metoden är datainsamling via 
dokument kring samhällets stöd till fäder i allmänhet och till fäder med intellektuella 
funktionsnedsättningar i synnerhet.  
Djupintervjuer av narrativ karaktär för samtalen är den andra modellen, och slutligen 
har en observation genomförts. 
Denscombe (2009) poängterar nödvändigheten att forskaren lämnar sin egen 
övertygelse och sina egna erfarenheter, och intar ett neutralt läge inför intervju-
personerna, som själva för fram sin livsvärld och sin förståelse för den. 
Booth & Booth (1996) menar att vid narrativa intervjuer med personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar, kan förförståelse och kompetens kring 
funktionsnedsättningens konsekvenser användas för att underlätta för intervju-
personerna att lämna adekvat information. Det är av större värde att personerna 
själva får komma till tals än att man ska oroa sig för kvaliteten i deras utsagor. Jag 
har följt den principen i intervjuerna med fäderna. 
Jag har valt en fenomenologisk ansats för min studie. 
Fördelen med fenomenologisk ansats är att det är en humanistisk forskningsstil med 
en inbyggd respekt för människor. Beskrivningar av erfarenheter kan berätta en 
intressant historia och gör resultatet mer begripligt för forskningsobjekten. 
(Denscombe, 2009). Eftersom mitt syfte är att synliggöra fäder med intellektuella 
funktionsnedsättningar är även mitt mål att kunna göra resultatet begripligt för dem. 
Nackdelar med fenomenologin menar Denscombe, (2009) är att den saknar veten-
skaplig stringens, associeras mer med beskrivningar och mindre med analyser och 
att det är svårt att generalisera resultaten. Dessa nackdelar påverkar inte min studie i 
nämnvärd grad, eftersom syftet är beskrivande och det knappast finns några 
undersökningar eller rapporter kring fäder med intellektuella funktionsnedsättningar. 
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Tolkning och analys av data 

Metoden som använts kan närmast vara hermeneutisk fenomenologi, där 
hermeneutik använts för att tolka data som består av såväl den information som 
samlats in narrativa intervjuer, den observation som har gjorts, och den information i 
form av tidigare forskning, viss lagstiftning och olika samhällsinsatser riktade till 
föräldrar som jag tagit del av.  
Tolkningen av information runt faderskap i samhället har givit mig nya idéer och en 
ny förståelse för faderskapet när fadern har en intellektuell funktionsnedsättning.     
Jag har grundat tolkningen i ett genusperspektiv, på den brittiska sociala modellen 
för funktionsnedsättning (Shakespeare, 1996) och på det svenska miljörelativa 
synsättet. För att förstå ett fenomen måste det sättas in i den kontext där det 
förekommer. Tolkningen av det insamlade materialet växer fram i en spiralrörelse, 
där nya erfarenheter och idéer påverkar förförståelsen och leder till en ny 
förförståelse. (Gadamer, 1997) 
För att förstå mina data rörde sig analysen från fädernas upplevelser, över 
samhällets stöd till fäder och utvärderingar över hur dessa fungerade i praktiken, till 
en bättre förståelse för faderskap och intellektuell funktionsnedsättning.  
Kvale (1997) för en intressant diskussion om validiteten hos intervjupersonens 
uttalanden. Han menar att man kan se det ur två perspektiv, där det ena är att 
intervjupersonen är ett vittne och informant, och det andra är att intervjupersonen är 
en representant och föremål för analys. I det första perspektivet gör man en 
sanningssökande tolkning av personens uttalande, medan man i det andra 
perspektivet är mer intresserad av intervjupersonens egen upplevelse av det som 
beskrivs, symtomatisk tolkning. Mitt perspektiv har varit den symptomatiska tolk-
ningen, jag vill förmedla fädernas egna upplevelser och jag tolkar de partiska delarna 
av berättelserna som fädernas uttryck för deras livssituation. Som exempel finns 
beskrivningen av kontakterna med socialarbetare och myndigheter, som kan ses som 
ett försök av fäderna att visa sin styrka och därmed en starkare självbild gentemot 
mig som intervjuare. 
Det finns olika metoder för intervjuanalys. (Kvale, 1997) Meningskoncentrering kan 
användas för att uttrycka det intervjupersonerna säger mer koncist. Meningskate-
gorisering innebär att man kodar intervjun i kategorier, så att en stor textmassa kan 
reduceras och struktureras till att ingå i tabeller och figurer. 
Narrativ strukturering innebär att en text organiseras tidsligt och socialt för att avslöja 
sin mening. Den narrativa struktureringen kan innebära antingen en reducering av 
intervjutexten, eller en utveckling av den potentiella meningen i berättelsen. 
Den analysform jag använt är den narrativa analysen som vidgar intervjutexten till en 
mer utarbetad berättelse. Valet av analysform bygger på en önskan att låta fädernas 
egna utsagor stå så orörda som möjligt. Min förförståelse kring funktionsned-
sättningen och dess konsekvenser, mina synintryck under intervjuerna, det 
personerna förmedlade genom kroppsspråk och ögonrörelser, röstläge, leenden, 
skratt, rynkade pannor och tystnader, är underlag i min analys. 
I studien är däremot intervjutexterna utskrivna så nära det som sägs i intervjun som 
möjligt.  

 

 

 



 55 

Metodologiska överväganden 

Etiska överväganden 

Kvale, (1997) poängterar att man i kvalitativa intervjuer ska vara speciellt observant 
på att inte skada individens självbild eller väcka oro och ångest. Detta är speciellt 
viktigt när forskningspersonerna redan från början har en låg självkänsla och kan 
uppleva ett socialt utanförskap. 
Faderskap som ämne för intervjuerna berör personliga områden, som graviditeten, 
omgivningens reaktioner, mötet med sociala myndigheter och andras tvivel på deras 
föräldraförmåga, eventuella omhändertaganden av barnet, och kan skapa oro och 
upprördhet hos informanten. Det är därför extra viktigt för intervjuaren att vara 
uppmärksam på reaktionerna under intervjun.  
Dessa reaktioner kunde jag förnimma hos de fäder som senare valde att inte delta i 
intervjuerna. Under de inledande samtalen blev det klart för mig att det var känsliga 
områden och att fäderna inte ville tala om det, när det inte gav dem något tillbaka. 
Mitt syfte med att detta arbete ska öka kunskaperna om fäder med intellektuella 
funktionsnedsättningar och finna framgångsfaktorer för faderskap och intellektuella 
funktionsnedsättningar var för abstrakt för dem. När det inte gav dem något direkt i 
deras situation, valde de att avstå.  
Jag var noga med att inte utöva påtryckningar eller försöka övertala fäderna att 
medverka. Mitt förhållningssätt var att ge dem så mycket tid jag hade till mitt för-
fogande och vara saklig och tydlig med vad deras deltagande skulle innebära. 
I mötet med de fäder som ändå valde att delta var jag medveten om att det fanns 
många känsliga områden.  
Jag hanterade detta genom att börja fråga mer allmänt och närma mig det personliga 
i olika steg. Jag berättade, till exempel, att en fader jag kände, hade mist vårdnaden 
om sitt barn. Så frågade jag ”Känner du någon som varit med om det”? Sedan 
frågade jag ”Har du känt dig orolig över att förlora vårdnaden om ditt barn”? 
Om jag kände att informanten ville undvika någon fråga, så släppte jag den, gjorde 
ett uppehåll i tystnad och gick sedan vidare till en annan fråga. 

Narrativ metod där forskningspersonerna har intellektuella funktionsnedsättningar 

Mina förkunskaper om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser och mina 
erfarenheter av samtal med personer med intellektuella funktionsnedsättningar 
använder jag i min studie för att få interformanterna att med egna ord och beskriva 
sina erfarenheter i narrativa intervjuer. Genom mina förkunskaper om funktionsned-
sättningen har jag kunnat stödja forskningspersonerna i att finna sina egna ord och 
bilder för att beskriva sina upplevelser. På så sätt har jag stärkt forskarpersonernas 
möjligheter att komma till tals. 
Väldigt få arbeten har gjorts med narrativa metoder där personerna har intellektuella 
funktionsnedsättningar. Forskarna borde finna vägar att övervinna svårigheterna i 
stället för att undvika att använda narrativa metoder, och därmed befästa de 
begränsningar som forskningspersonerna har. (Booth & Booth, 1996) 
Fyra utmaningar möter forskaren som vill intervjua personer med intellektuella funk-
tionsnedsättningar. (Booth & Booth, 1996) 
Den första är personernas bristande förmåga att kommunicera flytande med ord.  
För fäderna i min studie var detta ett mindre problem, eftersom deras funktionsned-
sättning inte påverkade kommunikationen i någon större grad, men kunde ändå 
märkas. Att beskriva olika känslor kring sitt faderskap var svårt. Känslor beskrevs 
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oftast med enstaviga ord. Detta tolkade jag mer som en ovana att tala om känslor än 
svårigheter att uppleva och förstå känslor. 
Den andra utmaningen är en begränsning i förmågan att kunna besvara vissa frågor.  
Frågor med öppna svar är svårare att besvara. Jag undvek denna svårighet genom 
att dela in större frågor i konkreta delfrågor. Jag repeterade också vissa frågor, 
genom att göra respondentens svar till ett påstående och fråga om det var så han 
menade. 
Den tredje utmaningen är personernas svårighet att generalisera från sina erfaren-
heter och att tänka abstrakt. Att kunna blicka bakåt i livet och fundera kring vad olika 
händelser har betytt kan vara svårt. Genom att skapa konkreta ramar för åter-
blickarna har jag hjälpt fäderna i min studie att minnas.  
Slutligen är den fjärde utmaningen, att personerna har svårt att förstå tid. Svårigheten 
med att göra tiden i en livscykel konkret, är att personer med utvecklingsstörning har 
färre avgörande händelser i livet som de kan hänga upp sin tidsuppfattning på och att 
minnas årtal. Personer med intellektuella funktionsnedsättningar lever ett mer likriktat 
liv och det innebär att de saknar händelser som bidrar till att minnas årtal. (Booth & 
Booth, 1996) 
I Sverige har personer med intellektuella funktionsnedsättningar andra möjligheter än 
de personer som deltagit i undersökningen som forskarna refererar till, att delta i 
samhällslivet och har därför egna upplevelser av tiden i sin livscykel. Ändå kunde jag 
skönja dessa svårigheter hos forskningspersonerna i min studie. Det var när vi 
pratade om framtiden. Den är ju mindre konkret än det som redan har hänt och därför 
svårare att strukturera.  

Tidsaspekten  

En svårighet jag stötte på i mitt arbete, var tidsaspekten för datainsamlingen. Jag var 
förberedd på att det skulle ta tid att få fäderna att förstå syftet och tänka över om de 
ville delta eller inte. Trots detta blev tiden knapp och jag fick lämna de fäder som 
tvekade åt sidan. Det kan ha påverkat resultatet, eftersom det var fäder som inte 
hade vårdnaden om sina barn, som lämnade undersökningen. Min uppfattning är att 
personer med intellektuella funktionsnedsättningar behöver längre tid för att över-
väga beslut, att de behöver få återkomma med frågor och sedan överväga igen.  
En av fäderna återkom och ville delta i studien, men då var tiden för mitt arbete för 
knapp för att jag skulle kunna ta med honom. Det stärker min uppfattning om att det 
tar längre tid att överväga saker för personer med intellektuella funktions-
nedsättningar. 
Denna process behövs även om informationen är anpassad så att den är lättläst eller 
att man talar konkret och tydligt. Det är själva tankeprocessen och det praktiska som 
tar längre tid. Att läsa ett mail, att ringa ett samtal och att boka ett möte innefattar 
många moment där vi använder vår kognition. Minsta svårighet ger en stor effekt. 
Processen kan inte påskyndas, utan att forskaren riskerar att påverka informanten i 
att medverka utan full förståelse av syftet.  
En effekt av den intellektuella funktionsnedsättningen är att det kan vara svårt att 
prioritera olika aktiviteter. Det innebär att en överenskommen tid för intervjun kan 
komma att ändras av skäl som inte forskaren rår över. Personernas rutiner är deras 
stöd för att få vardagen att fungera, och rubbas rutinerna uppstår kaos och 
osäkerhet. Därför kan skälen till att en intervju ställs in, eller att ett svar inte kommer 
som planerat, vara oförståeliga för forskaren, men avgörande för informanten. 
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Även uppföljningen av intervjuerna, förankringen av den utskrift forskaren har gjort, 
de olika sätt informationen kommer att behandlas kräver mer tid än i undersökningar 
där forskarpersonerna inte har intellektuella funktionsnedsättningar. 
Jag är medveten om bristerna i denna del av mitt arbete, där jag skickat information 
till fäderna skriftligt, utskrivna på papper. Om jag kunde välja ett annat sätt, hade jag 
valt att möta dem för en träff och gå igenom det som stod i pappren och få deras 
muntliga godkännande. Nu har jag tolkat deras tystnad som godkännande. Jag var 
dock extra noga med att följa upp intervjun redan vid intervjutillfället. 
Ett arbete som en magisteruppsats, spänner över en kort tidsperiod, och detta 
försvårar användandet av den metod jag använt. För mig var det avgörande att 
fäderna själva fick komma till tals, och det gjorde att jag trots svårigheterna valde 
narrativa intervjuer och en observation för att samla in data. 

Urval 

Min ambition vid urvalet av fäder var att fäder som levde med sina barn och fäder 
som inte levde med barnen, skulle vara med. Fem fäder har tillfrågats om att 
medverka. Deras ålder är mellan 35-45 år. En av fäderna har jag mött i det nätverk 
för föräldrar med utvecklingsstörning som tidigare organiserades av riksförbundet 
FUB. En annan pappa har jag mött i ett projekt om samhällsmedborgarskap där jag 
deltog i projektarbetet. De tre andra fäderna har jag inte haft någon kontakt med 
tidigare, utan mitt nätverk inom området har förmedlat kontakten. Fäderna bor alla i 
olika städer i Sverige. Två av fäderna lever med sina barn och modern till barnen. De 
övriga har olika relationer med såväl barnen som modern, men har det gemensamt 
att modern förlorat vårdnaden om barnet. I ett av fallen skedde detta då fadern levde 
med modern, i de två övriga hade relationen mellan föräldrarna upphört då barnet 
togs om hand. Jag kontaktade alla fäder per telefon, berättade om syftet och 
förklarade att deras medverkan bestod av en intervju under en till två timmar, och att 
de sedan skulle få läsa min utskrift av intervjun, innan jag använde den i studien. Alla 
fem fäder ställde sig först positiva till att delta, men jag märkte snart att två av dem 
blev alltmer tveksamma, och en av dem var direkt ovillig. 
Detta visade sig genom att de inte ringde tillbaka, att de fick förhinder när intervjun 
skulle ske och att de frågade om syftet flera gånger. De gav också uttryck för en 
irritation över att intervjun inte skulle leda till någon konkret förändring av deras 
situation. Jag beslöt då att upphöra att söka kontakt för att få dem att medverka. 
De två tveksamma, och sedan negativa fäderna, har inte vårdnaden om sina barn. 
En av fäderna har kontakt med barnet och mamman, som i dag lever med en annan 
man. Deras gemensamma barn är placerat i ett fosterhem och fadern har mycket 
sporadisk kontakt med barnet. Han upplever att han hindras av fosterfamiljen, trots 
att han har laglig rätt att umgås med sitt barn. Den andra pappan som undvek att 
ingå, har varken kontakt med sitt barn eller med mamman. Han uppgav att han inte 
visste var hans barn befann sig. De två fäderna som återstod levde med mamman 
och sina barn. En av intervjuerna gjordes i familjens hem, och den andra på den 
dagliga verksamhet där fadern arbetade. Fäderna har två respektive tre barn i åldrar 
mellan fem år och några månader. Stödet de får av samhället varierar och beskrivs i 
deras livsberättelser. 
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Intervjuerna 

Jag har använt en kvalitativ metod i form av personliga intervjuer. Intervjuerna har 
växlat mellan att vara ostrukturerade och semistrukturerad på en glidande skala. 
Intervjuerna genomfördes på den plats informanten valde. I ett fall var det i bostaden 
i det andra var det arbetsplatsen. Intervjuerna inleddes med en muntlig genomgång 
av villkoren, att jag skulle spela in samtalen på band, att de skulle få läsa utskriften 
och godkänna den innan jag använde den. Ringsby Janson (2002) beskriver 
intervjuarens dilemma inför ett samtycke när forskningspersonerna är personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar. Svårigheterna att förstå abstrakta begrepp och 
att kunna förutse konsekvenser av något de inte tidigare har erfarenhet av orsakar 
dilemmat. 
I min studie var fäderna vana att intervjuas av olika myndighetspersoner, så 
utmaningen bestod i att få dem att förstå syftet med min intervju. Enligt Gustavsson 
(1996:1) är det en trovärdighetsfråga för forskningen att vända sig direkt till 
forskningspersonerna och inte till andra i de undersöktas närhet. Intervjuer med 
personer med intellektuella funktionsnedsättningar kan fungera relativt väl. 
Intervjuarens och informantens olikheter avseende erfarenheter och språkbruk 
skapar goda kommunikationsförutsättningar genom att båda parter är uppmärk-
samma på svårigheterna och därför anstränger sig att vara tydliga och kontrollera att 
de blivit förstådda. Man kan ställa olika tänkbara tolkningar av intervjusvaren i 
relation till allt man vet om den intervjuade och det som samtalet gäller. På så sätt 
samlar man in kompletterande material och ökar informantens möjlighet att förstå. 
(Gustavsson 1996:1) 
Hur kan narrativ forskning fungera när forskningspersonerna har intellektuell 
funktionsnedsättning? Booth & Booth har i en artikel behandlat den frågan. (1996, pp 
55-69). Tidigare har personerna snarare betraktats som en källa för data till 
forskarens intervjuer, än personer med en egen historia att berätta. Skillnaden mellan 
en intervjuundersökning och en narrativ undersökning är att i en narrativ undersök-
ning är det forskningspersonen som styr ramarna för berättelsen och mycket av 
information berättas oberoende av direkta frågor. När det gäller personer med 
intellektuell funktionsnedsättning är det motsatta mer sannolikt. Forskaren behöver 
ställa fler frågor, vara mer observant på hur frågorna formuleras, vilket språkbruk 
som används och hur intervjun styrs. Det finns en fara i att forskaren gör misstaget 
att tro att den bristande förmågan att kunna uttrycka sig i ord under intervjun beror på 
personens bristande förmåga att begripa eller ha åsikter i frågan. Användbara 
tekniker när man arbetar med narrativ metod och forskarpersonerna har intellektuella 
funktionsnedsättningar kan vara flera. (Booth & Booth, 1996, pp 55- 69) 
Att eliminera alternativ är en av dem. Genom att en större fråga bryts ner i mindre 
delar som personen lättare kan besvara, undviker man missförstånd. Därefter kan 
intervjuaren sammanställa delsvaren till ett övergripande svar och fråga om det var 
så personen menade. Detta var en användbar teknik i mitt arbete, eftersom fäderna 
hade en tendens att svara enstavigt eller kortfattat, och var mindre benägna att 
berätta sammanhängande. 
Tystnad som svar kan tolkas på olika sätt. En tolkning är att personen inte vill svara 
och en annan är att personen med tystnaden förmedlar instämmande, eftertänk-
samhet eller väntar på en fortsättning från forskaren. Min erfarenhet är att tystnaden 
även kan vara en tid för eftertanke hos informanten. Genom att möta tystnaden med 
tystnad, fick jag forskningspersonerna att fortsätta berätta själva. 
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Observation 

Observation är en tidskrävande och arbetskrävande metod för datainsamling, men 
den ger en möjlighet att förstå människors liv och upplevelser och den mening de 
själva lägger i upplevelserna. (Denscombe, 2009) 
Observationsprocessen är långt ifrån enkel eftersom den är ytterst känslig för att 
forskarens perception styrs av personliga faktorer och att de insamlade data då 
mister sin tillförlitlighet. 
Min förförståelse om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser gjorde att jag 
ville observera om den kunskap som förmedlats till föräldrarna av deras sociala 
nätverk och av de professionella i deras stödarbete i familjen verkligen hade 
internaliserats i föräldraskapet.  
Fadern kunde med ord förklara för mig hur han hanterade olika situationer i 
familjelivet och också beskriva barnens behov. 
Kunde fadern praktiskt utföra de handlingar runt barnen och barnens behov som 
fadern fått lära sig? 
Personer med intellektuella funktionsnedsättningar har svårt att överföra kunskaper 
till praktisk handling och svårt att se orsakssamband i olika situationer. (Kylén, 1974) 
Under den observation jag gjorde, fokuserade jag på vad som sades och hur det 
sades, och vad som gjordes och hur det gjordes. 
I analysen av observationen vill jag se om det råder några motsättningar mellan vad 
som sades och vad som gjordes.  
Om det råder motsättningar, kan det tolkas som att det stöd fadern får, inte är 
anpassat till hans förmåga att omsätta ord (abstrakt)  till praktisk handling (konkret). 

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i personernas svar, påverkas inte av funktionsnedsättningen. (Booth 
& Booth,1996) Personernas bristande förmåga att försätta sig i hypotetiska 
situationer, gör det svårt för dem att ljuga. Alltför ofta anser forskare att svårigheterna 
med att intervjua personer med intellektuella funktionsnedsättningar, beror på deras 
bristande förmågor, och inte på begränsningar i forskarens metoder. Denna 
inställning hos forskare leder till att personer med intellektuell funktionsnedsättning 
utesluts att medverka som aktiva i den forskning som berör dem och deras liv. Detta i 
sin tur speglar deras utanförskap i samhället, som forskningen säger sig önska 
motverka. Många forskare anger tidsbristen och den bristande kvaliteten i de 
berättelser som erhålls, som anledning till att välja andra metoder. Detta resulterar i 
att personer med intellektuella funktionsnedsättningar tystas och hindras från att 
berätta sin historia. (Booth & Booth, 1996) Kvaliteten i fädernas egna berättelser har 
inte påverkat tillförlitligheten negativt. Med min förförståelse om funktionsnedsättning 
och dess konsekvenser har jag kunnat tolka deras svar, tolka deras uttryck för käns-
lor och tolkat det fäderna ville förmedla. Jag har upprepat min tolkning för fäderna, 
som då har kunnat instämma i om den är rätt eller protestera om den är fel.  
I avvägningen mellan att använda en metod som ställer stora krav på tid och 
förarbete för att motivera forskningspersonerna att medverka eller att använda en 
metod där deras egen medverkan får stå tillbaka för användandet av sekundärdata, 
valde jag att få deras egna berättelser. 
I min studie valde de fäder som av olika skäl inte hade vårdnaden om sina barn att 
avstå. Deras livshistorier hade berikat studien som då hade gett en mer mång-
fasetterad bild av faderskapet. Det är lika kunskapsberikande att förstå faktorerna 
bakom ett lyckat faderskap som att förstå faktorerna bakom ett misslyckande. 
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Fäderna har fått ta del av intervjuerna när de skrivits ut. Jag har inte fått någon 
reaktion från dem efter att de fått det skriftliga underlaget. Två faktorer kan ligga 
bakom detta. Dels är det en stor textmassa att läsa och förstå och dels kan deras 
självbild påverka deras vilja att anmärka på min text. Jag förutsåg att detta skulle 
hända, så varje intervju avslutades med att jag sammanfattade vad vi hade pratat om 
muntligt och frågade om det stämde med vad de hade sagt. Ett bättre sätt hade varit 
att återkomma efter intervjun var utskriven och gå igenom den tillsammans med 
fäderna. Tidsbrist och det faktum att fäderna bor i olika städer i Sverige gjorde att jag 
inte kunde välja det sättet.  
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Resultat 

Introduktion 

I detta avsnitt presenterar jag resultatet av min studie. Resultatet baserar sig på mitt 
synsätt på intellektuella funktionsnedsättningar enligt det relativa synsättet, och med 
inspiration av den sociala modellen. Inledningsvis är det en kortare beskrivning av 
samtliga fäder som kontaktats för att delta i studien. Jag har fått tillstånd av de fäder 
som inte ville intervjuas att skriva det som står i avsnittet. 
Fädernas namn är fingerade. De medverkande fädernas berättelser presenteras som 
berättelser, med direkta citat från intervjuerna. Jag har även tagit del av ett brev som 
skickats till intresseorganisationen Föreningen för Unga, barn och Vuxna med 
utvecklingsstörning, och som jag fått tillåtelse av avsändaren att använda. Jag 
publicerar inte brevet i sin helhet, då jag vill skydda identiteten på avsändaren. 
Därefter följer en dokumentation av en observation jag fick möjlighet att göra. 
De fäder jag varit i kontakt med för min studie har alla en lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning, och alla utom en har en diagnos som ger dem rätt till stöd 
enligt LSS. 
 

Fäderna som avstod från att delta 

Fäderna som valde att inte ingå i studien och deras erfarenheter visar att de 
professionella inte ser dem som fäder, eller tilldelar dem en viktig roll för modern och 
barnet. De får utifrån detta bemötande svårt att se sig själva som fäder och riskerar 
att bli helt övergivna i sitt faderskap. 

Fader A 
Lever inte med modern utan bor i en lägenhet med stöd. Modern har ett barn till som 
är äldre än dottern med en annan man. Dottern bor i familjehem, och modern har 
umgängesrätt med flickan. Familjehemmet har bytt efternamn på flickan så att hon 
heter samma som de andra i familjehemmet. Återkom inte till mig förrän det var för 
sent med tanke på tidsplanen för mitt arbete. Då sa han att han ville ställa upp. Jag 
tackade och meddelade att jag inte hann med någon intervju. 
 
 
Fader B 
Bor i en lägenhet som är knuten till en gruppbostad. Han har ett lönebidragsarbete 
på en livsmedelsaffär.  
Han har vuxit upp i sin familj i norra Sverige. Under högstadiet fick han allt svårare att 
följa skolarbetet, och man beslöt att han skulle få börja i gymnasiesärskola. Det 
betydde att han fick flytta till en annan skola än sina kamrater, och ganska snart 
tappade han kontakten med dem. 
Han hade svårt att hitta nya kamrater i särskolan, men trivdes trots allt relativt bra. 
Han var inte medveten om vad det innebar för hans framtida möjligheter att utbilda 
sig eller att få ett arbete, när han flyttades till särskolan, och inte heller när han 
lämnade gymnasiesärskolan. 
Efter något år lyckades hans pappa ordna så att han fick en praktikplats i affären där 
han nu arbetar. Praktikplatsen övergick till en lönebidragsanställning, eftersom Tom 
var initiativrik och arbetade självständigt. Han ville så småningom flytta hemifrån. 
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Lösningen med en egen lägenhet som är kopplad till en gruppbostad passade 
perfekt, eftersom han har svårt att organisera sin vardag och att planera sin ekonomi. 
I lägenheten sköter han det mesta själv, med visst stöd från personal. Pappan är god 
man för honom och hjälper honom med ekonomin genom att sätta in anpassade 
summor på ett konto, så att han kan ta ut pengar i bankomat när han behöver. Hyran 
betalar de tillsammans, och de kommer tillsammans överens om hur pengarna ska 
fördelas över månaden. 
För två år sedan träffade han en ung kvinna på en semesterresa. Kvinnan har ingen 
funktionsnedsättning, men har alltid haft lite svårt med läsning och med att ”hänga 
med” som hon själv formulerar det. 
Hon bor hos sin mamma och de är relativt isolerade för deras få släktingar bor i 
Finland. Nu är hon gravid och båda är överlyckliga över barnet. Faderns familj är 
oroliga, men tror att det ska gå bra, om han får det stöd han behöver. Hon vill flytta in 
hos honom och de tänker bo där med sitt barn. 
Då börjar svårigheterna. Fadern bor i en lägenhet som han fått via LSS, Lagen om 
särskilt stöd och service. Hon som inte har någon rätt till stöd via LSS får inte bo där, 
enlig LSS-handläggaren. 
Hon får höra av barnmorskan att om hon inte gör slut med Fadern kommer barnet att 
omhändertas. Hennes mamma gråter och orkar inte ta itu med problemen och hans 
familj känner sig maktlösa. 
Först vill han gärna vara med och intervjuas och berätta om sina tankar och känslor, 
men mycket snart blir det för mycket för honom och han säger nej till att vara med.  
”Men du kan få berätta min historia ” säger han. 
Jag avbryter kontakten med honom och vet inte hur situationen är i dag. 
 
Fader C  
Har ett barn med en kvinna som han inte har någon kontakt med. 
Kvinnan har inte hand om barnet, och han vet varken var kvinnan eller barnet finns. 
Han säger först att han gärna vill vara med, men sedan kan han inte den tid jag 
föreslår. Jag ber honom föreslå tid och plats, men då säger han att jag ska ringa 
igen. Det gör jag och då är han inte där, jag lämnar ett meddelande. Han ringer inte. 
Jag tolkar det som att han inte är så angelägen om att intervjuas, så jag lämnar 
honom ett meddelande att det är så jag tolkar det, och att han kan ringa om jag har 
fel. Han ringer inte. 
 

Fäderna som ingår i studien 

Fäderna som ingår i studien har enligt Kylén (1974) en lindrig utvecklingsstörning. De 
kan läsa och skriva, även om de har svårt att uttrycka sig i skrift eller förstå meningen 
i komplicerade texter. Den ena fadern hade problem med siffror, och men inte med 
tidsuppfattningen när han relaterade till verkliga händelser i livet. De kunde båda 
relatera till tidigare, idag och framtid. Båda uppgav att de inte ”planerade för så långt 
fram i tiden”, vilket jag tolkar som ett uttryck för svårigheter förknippade med deras 
funktionsnedsättning. De brister i orsaksförmågan jag kunde finna härrör mer till 
fädernas självbild än till funktionshindret. Ett exempel var att stödet till en familj gavs 
under dagtid när fadern var på arbetet. Det förklarade han med personalens arbets-
tidsförläggning. Orsaken enligt min mening var att man inte såg fadern som viktig för 
att få del av stödet. 
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Kalle 

Kalle är 40 år och arbetar med lönebidrag på en finmekanisk verkstad. Kalle har vuxit 
upp i sin familj som består av Kalle och två yngre syskon och föräldrarna. Krister är 
adopterad från ett sydligt land, liksom hans syskon som är tvillingar. Syskonen 
kommer från olika länder. 
Under uppväxten fick Kalle allt svårare att följa med i skolarbetet. Han förstod inte 
riktigt vad det var för uppgifter han skulle göra, och han fick svårt att koncentrera sig 
och blev ”en stökig” elev. Hemma blev det också allt svårare att hålla frid, för Kalle 
hamnade med kamrater som ställde till problem. Allt oftare blev Kalle och hans 
mamma arga på varandra, och Kalle fick sina utbrott. Han hade svårt att sköta sin 
ekonomi, gjorde av med mycket pengar på fel saker. 
Kalles mamma började söka hjälp, och hon trodde att han hade ADHD. Kalle visste 
inte vad det var, och när han frågade sa mamman att det var hans utbrott. 
”Vilka utbrott?” undrade Kalle. Av rädsla för sina utbrott började Kalle gå iväg när han 
blev arg på något eller någon. 
Kalle fick sin diagnos först efter att han lämnat skolan och han fick medicin. Kalle har 
inte behövt insatser enligt LSS (Lag 1993:481) och har därför inte en diagnos som 
klargör hans intellektuella funktionsnedsättning. Däremot är han medveten om sina 
begränsningar och medlem i en intresseorganisation för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar, där han också är aktiv. 
Kalle och hans fru träffades för tio år sedan och gifte sig för fem år sedan. 
Kalle bor med sin fru och sina två barn, 3 och 5 år gamla i en trerumslägenhet. Kalles 
fru har en intellektuell funktionsnedsättning och arbetar på ett storköp. 
De har stöd i att organisera sin vardag genom en hemmahosare. De har gått på 
föräldrautbildningar både innan barnen föddes och efter. Den senaste utbildningen 
var om konfliktlösning. 
Både Kalle och hans fru är måna om att be om hjälp, känner att de behöver hjälpen 
och att de blir bemötta med respekt av personalen på socialen. Kalles mamma 
hjälper dem med barnen och hemmet så att de får avlastning. 
Kalle och hans fru är engagerade i en intresseorganisation och ordnar möten och 
arbetar frivilligt där. De träffar kamrater och släktingar, men saknar fruns pappa, som 
dog för ett år sedan. Han var till stöd för alla. 

 

Amid 

Amid kom till Sverige med sin mamma och två yngre syskon när han var sex år. 
Pappa bodde redan här sedan något år. Amid fick ytterligare två småsyskon och har 
berättar att han skötte om, alla fyra, eftersom både pappa och mamma arbetade 
mycket.  
När Amid skulle börja i högstadiet bestämde hans lärare att han behövde gå i 
särskolan. Han hade svårigheter att skriva och svårigheter att hänga med i 
skolarbetet. Amid minns inte att det var någon diskussion kring att han skulle 
placeras i särskolan, men han minns att hans föräldrar tyckte det var konstigt, men 
tänkte att läraren nog vet bäst. Han fick flytta till en annan skola och lämna sina 
kamrater. De nya klasskamraterna hade större svårigheter än Amid, så det dröjde ett 
år innan han fick nya vänner i den nya miljön. 
Efter avslutade skolgång arbetade han ett år i bilverkstad, och har sedan 11 år 
arbetat på den dagliga verksamhet där han är i dag. Verksamheten är hantverks-
inriktad och Amid arbetar som möbelsnickare. För tre år sedan gifte han sig med sin 
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fru från hans gamla hemland och har tre barn, tvillingpojkar som är två år och en liten 
flicka som är ett år. Hans hustru har ingen funktionsnedsättning. Han har en stor släkt 
och flera bor i Sverige.  
 

Kalle 

Kalles bakgrund 

Kalle adopterades av sina föräldrar och han har två syskon som är tvillingar och som 
också är adopterade. Syskonen är adopterade från olika länder. 
Kalle berättar att han inte kände sig annorlunda under sin uppväxt på grund av att 
vara adopterad, men fortsätter meningen  
 

Kalle: ”Jag vart mest mobbad – det var för att jag hade en annan hudfärg” 
Iren: ”Blev du mobbad för din funktionsnedsättning?” 
Kalle: ”Nä, inte alls, för det tog så lång tid innan de fick klart att jag hade det” 

Skoltiden 

Under skoltiden upplevde Kalle att han hade svårigheter, att han inte kunde 
koncentrera sig och att han inte riktigt förstod de skoluppgifter som han förväntades 
lösa. Hans föräldrar var engagerade och försökte lösa situationen, men Kalle upp-
levde det som bråk, som tjat och stora krav och försökte klara sig undan genom att 
gå sin väg.  
Kalle undrade mycket över varför han hade svårigheter och varför han inte förstod, 
men någon utredning gjordes inte under hans skoltid. Ingen pratade med Kalle heller. 
När jag frågar Kalle om han funderat på om han hade någon funktionsnedsättning 
innan han fick besked om det, så svarar han. 
 
Kalle: ”Nej, bara att jag funderade på vad det var för fel på mej, varför beter jag mej 
så konstigt, jag var inte normal som tonåring, jag gjorde bara styggsaker, var ute på 
nätterna, åkte bara iväg och sa inget till föräldrarna, brydde mig liksom inte…” 

Funktionsnedsättning och diagnos 

Kalles föräldrar fortsatte att arbeta för att han skulle få utredas och lyckades få en 
diagnos när Kalle var 25 – 26 år.  
Kalle har svårt att förstå och förklara sin diagnos. Han berättar att den förklaring han 
fick när han frågade var att det var de utbrott han brukade få. 
 
Kalle: ”Vilka utbrott, tänkte jag 
.” Allt är borta nu”, fortsätter Kalle, ”jag har gjort slutligt test nu och allt är borta, man 
kan växa ifrån det hela. Jag har vuxit ifrån det nu, jag får inga utbrott längre, nu går 
jag ifrån bara. "Jag måste ju sköta mig nu eftersom det finns familj och allting och då 
kan man inte bara strunta i allting. 
Det ställdes väldigt stora krav på mej som liten, har jag förstått. Min mor ville ha 
perfekt resultat i skolan, och dom frågade varje dag vad jag hade lärt mig, och jag 
hade ju inte lärt mig nåt” Här blir det en lång tystnad. Kalle tittar ner i bordet och ritar 
cirklar med pekfingret. Jag är tyst.  
 
Kalle: ”Jag tycker om min mor. ”Ytterligare en lång tystnad.  
Kalle: ”Men hon tyckte jag borde kunna göra bättre i skolan.”  
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Iren: ”Är det svårt att vara adoptivförälder tror du?" 
Kalle: ”Ja, mammarollen finns ju inte där genast, och alla visste vem jag var när jag 
gjorde nåt dumt.” 

Vuxenliv 

Kalle arbetar som legomontör på ett företag där man tillverkar golvmaterial, fläktar, 
brevpapper och annat. Han har arbetat där i tolv år och har en lönebidragstjänst.  
Kalle har engagerat sig fackligt på arbetet och har varit facklig ordförande för 
klubben. Han deltog på fackliga utbildningar och fick lära sig mycket. 
Han är försäkringsrådgivare och hjälper dem som skadar sig på arbetsplatsen. 
Sina tidigare problem med att förstå och hänga med i skolan, märker han ingenting 
utav. 
 
Kalle: ”Det är viktigt att man lär sig och att man förstår för man måste hjälpa de andra 
arbetskamraterna om något händer.” 
 
Iren: ”Hur har du lärt dig om facket?”  
Kalle: ”Jag har gått på kurser. Olika kurser. Om försäkringar och sånt.” 
Iren: ”Var det svårt?” 
Kalle: ”Nä, det var spännande och intressant. Jag kunde hjälpa en sedan, som slagit 
sig på jobbet.” 
 
Kalle träffade sin fru för elva år sedan. När jag frågar Kalle om när han träffade sin 
fru, svarar han först;  
Kalle: ”För fem år sedan”, så tänker han en stund och säger  
Kalle: ”nä, nu blev det fel, vi gifte oss för fem år sedan, så det måste vara tio år 
sedan. Och Erik, sonen blir ju snart sex år, så då är det elva år sedan.”  
 

På min fråga om hur gamla barnen är svarar 
Kalle ”Snart sex år och tre år – nio dars skillnad.”  
Jag förstår inte riktigt svaret, och jag väntar på att Kalle ska fortsätta och förklara för 
mig. 
Kalle förklarar ”tre år också”. 

Förebilder 

Kalle berättar om hur det var när de fick veta att de skulle få barn. Han berättar att 
han blev väldigt glad, men att han inte visste hur han skulle klara papparollen. Hans 
egen pappa var borta mycket när han var liten så det var mest mamman som tog 
hand om barnen. Han hade inga kompisar som han kunde prata med om att bli 
pappa. Men han berättar att hans svärfar och hans fru stod i fönstret och vinkade och 
såg glada ut den dagen han kom hem från arbetet och hans fru fått beskedet.  
Kalles egna föräldrar var också glada. 
 

Kalle: ”Pappa tog det kanske mer sisådär.  Det var inte mycket prat om känslor med 
pappa, mest vid skidor och sport.” 
 
Svärfar fortsatte att vara ett stöd för Kalle och hans fru. Svärfar hade tagit hand om 
barnen när han skilde sig från sin fru, så han och Kalles fru stod varandra nära. Kalle 
fick en manlig förebild i svärfadern. 



 66 

Om faderskapet 

Varken Kalle eller hans fru upplevde att någon blev orolig över hur de skulle klara av 
att bli föräldrar med tanke på deras funktionsnedsättning, berättar Kalle.  
De själva var osäkra på hur de skulle komma in i föräldrarollen, men hade förtroende 
för varandra hela tiden. De pratade mycket om hur det skulle bli. 
Både Kalle och hans fru är måna om att söka hjälp och att tala om sin oro för att inte 
räcka till som förälder. 
Under graviditeten var de båda med i en föräldragrupp på mödravårdscentralen för 
blivande föräldrar.  
Där frågade ingen om deras funktionsnedsättning utan det var de själva som 
berättade. Kalle tycker att de bemöttes positivt och att de fick det stöd och den hjälp 
de behövde då.  
Kalle: ”När vi berättade att vi hade funktionshinder, var det ingen som sa nåt alls."Nä, 
det verkade som att de inte tyckte det var konstigt”.   
 

Den första tiden gick bra, men Kalle upplevde att hans fru var orolig över hur hon 
skulle klara att vara mamma.   
 

Kalle: ”Mammarollen var inte färdig liksom, det måste komma av sig själv." Man lär 
sig med tiden, och hon lärde sig snabbt.” 
Iren: ”Papparollen, då, lärde du dig med tiden?” 
Kalle: ”Ja, vi lärde samtidigt för jag var ju hemma första tiden också. Man behöver 
stöd i varandra, tror jag.” 
”Men längre fram i tiden blev det svårare, tycker jag. Det här med fostran och 
matning och scheman och allt. Man visste inte hur man lägger scheman egentligen” 
Iren: ”Du menar scheman för praktiska saker som när barnet ska sova, när barnet 
ska ha mat, när man ska byta blöjor och sånt?” 
Kalle: ”Ja, just det, då visste man inte alls, och fick fråga alla möjliga barnskötare och 
då sa dom olika saker. Men en sa att vi skulle skriva upp allt. Då gjorde vi det och då 
gick det bättre för då visste vi liksom.” 
Iren: ”Vad skrev ni upp?” 
Kalle: ”Vi skrev upp när han åt och när han sov och när vi bytte blöjor. Ibland skrev vi 
när han grät också. Så kunde vi svara sen när hon frågade, alltså. För då visste vi 
ju!” 
 Iren: ”Vem läste det ni skrivit upp?” 
Kalle: ”Hon på BVC – vad hette hon nu?” 
Iren: ”Läste du och din fru det ni skrivit upp också?” 
”Nej”, säger Kalle och skrattar ”vi hade ju skrivit det så vi visste” 
 
Jag förstår av detta att Kalle och hans fru inte kunde svara på BVC, när sköterskan 
frågade om barnet. Därför hade hon hjälpt dem att göra ett schema med tider och 
annat. Så skulle de fylla i och skriva upp det som hände med barnet. När det åt, hur 
mycket, när det sov och när de bytte blöjor.  
Schemat och att skriva ner saker tog väldigt mycket tid och energi för båda 
föräldrarna som har svårt att läsa och skriva. De upplevde heller inte att de hade 
någon nytta av att skriva ner vad de gjorde själva, utan att de gjorde det för BVC- 
personalen. Det tog också mycket tid för dem att skriva ner allt som hände med 
barnet. 
Både Kalle och hans fru var hemma när barnen föddes. Kalle tycker att man måste 
vara båda då, för att det är så mycket att tänka på, särskilt med det första barnet.  
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Iren: ”Känner du någon som inte får ta hand om sitt barn?” 
Kalle: ”Ja, men han bor inte här, och jag vet inte varför.” 
Iren: ”Var det någon som pratade med er om att ni kanske inte skulle få ha hand om 
ert barn?” 
Kalle: ”Nej, ingen gjorde det. Vi bad ju om hjälp och så, så vi visste att vi måste be 
om hjälp och det. Det gick ju bra för oss, tycker jag.” 

Stödet till familjen 

Kalle har inte varit orolig för att de inte skulle få ha hand om sina barn, och ingen från 
de sociala myndigheterna har talat med föräldrarna om deras funktionsnedsättning 
eller ställt frågor om den. 
 

Jag upprepar frågan: 
 ”Har ingen pratat med er om er funktionsnedsättning?” 
Denna gång svarar Kalle: 
”Det var mest om stödet, vi behövde det, vi frågade efter det och ville ha det. Men 
hade dom sagt ni ska ha hjälp med det här och det här, då hade jag inte tagit emot 
det. Jag kan bestämma saker själv. Ingen ska gå och bestämma vad jag ska göra hit 
och dit liksom”. 
 

Kalle tycker att de fick hjälp med allt de bad om. Exempel på hjälp de har fått eller har 
är Kalles föräldrar och främst hans mamma som hjälper dem med barnen, är 
barnvakt så att de kan få komma ut ibland, och hjälper dem med praktiska saker i 
hemmet om det behövs.  
Kalle har en förvaltare och god man som hjälper till med ekonomin, och det tycker 
Kalle är väldigt bra, för då behöver han inte oroa sig för att pengarna ska räcka för 
familjens behov. Kalles fru arbetar fyra dagar i veckan och är hemma en dag i 
veckan. Hon får boendestöd och får hjälp att organisera hemarbetet och göra upp 
scheman för barnen och allt som behöver göras. Vad det stödet består i mer, vet inte 
Kalle eftersom han inte är hemma då, men han tror att det är bra för hans fru blir 
lugnare när hon får stöd. 
Iren: ”Varför kan inte boendestödet vara här när du Kalle också är hemma, så att du 
får vara med?” 
Kalle: ”Dom jobbar inte kväll förstår du.” 
 

Kalle är mån om att förmedla att både han och hans fru tar emot hjälp och stöd, och 
att de är medvetna om svårigheterna som kan uppstå allteftersom barnen blir större. 

Arbetsfördelning 

Båda föräldrarna hjälps åt med barnen som går på dagis. Kalles fru lämnar barnen 
på dagis, eftersom hon börjar senare än Kalle på sitt arbete, och Kalle hämtar barnen 
varje eftermiddag så att hans fru kan gå direkt hem och börja laga mat så att den är 
klar när barnen kommer hem och är trötta och hungriga.  

Tankar kring funktionsnedsättningen och faderskap 

Jag frågar Kalle om han någon gång tänker, att så här skulle det inte behöva vara 
om jag inte hade min funktionsnedsättning. 
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Kalle: ”Ja, jag hade inte behövt gå och fråga efter all den här hjälpen då kanske. Jag 
hade inte behövt ha alla människor i min familj då utan jag hade kunnat bestämma 
mer själv då, kanske. Det är många människor i min familj nu.” 
Iren: ”Vilka då?” 
Kalle: ”Det är min mor då, och socialen också, om det inte kommer fler.” 
Iren: ”Är det många som bestämmer?” 
Kalle: ”Det blir konflikter mellan min mor och mej. Jag accepterar inte vissa grejer 
bara, det rinner igenom öronen och man ska inte behöva ta vissa saker bara, man 
ska kunna säga ifrån och det får hon acceptera bara.” 
Iren: ”Det kan vara svårt att säga ifrån, när man samtidigt behöver hjälp, eller hur?” 
Kalle: ”Människor har goda sidor också, man skulle säga ifrån och man skulle få 
använda sina egna ord när man säger saker och folk skulle förstå. Dom tror att man 
har ett handikapp och det, det tycker jag är svårt.” 
Iren: ”Förklara det du sa om egna ord” 
 
Kalle: ”Ja, dom pratar för fort och kör bara över mej och säger hur det är. Då blir jag 
bara förbannad. Då orkar jag inte sitta och tjafsa om saker, då får det vara, då går jag 
bara eller så blir jag tyst.” 
Iren: ”Vad händer när du blir tyst?” 
Kalle: ”Då tror dom att dom vunnit, men hej vad dom tog fel” 
 
Kalle upplever inte att de professionella kör över honom eller hans fru. Han tycker att 
de förstår bättre och förstår vad han säger och hur han tänker.  
Kalle: ”Dom går på som ingenting hade hänt, alltså, som om jag vore en vanlig 
person rent av. Ingenting annat!” 

Framtiden 

Kalle tycker att hans familj har ett bra liv och att det är tungt att hinna med allt, men 
att det är roligt med barnen. Han är en aktiv pappa, gör mycket tillsammans med 
barnen, tar ut dem i naturen, leker på lekplatsen och ibland träffar de vänner. Han är 
lite bekymrad över att de bor i en trerumslägenhet och önskar att de i framtiden ska 
kunna bo i ett hus utanför stan så att barnen kan vara i trädgården och kanske få var 
sitt rum. Det behöver barn ha för att kunna ta hem sina kompisar, menar Kalle. 
Kalle oroar sig inte för att hans barn ska ha någon funktionsnedsättning eller få 
problem i skolan. Han berättar att Erik får utbrott ibland, men att han inte tycker att 
det är så konstigt.  
 

Kalle: ”Han håller på att bli stor och vill bestämma saker ibland, och så är det ju, fast 
han inte alltid kan.” 
Iren: ”Har du någon önskedröm?” 
 
Kalle: ”Det skulle vara det där om huset då, alltså. Att få flytta tills Erik börjar skolan 
och kunna hålla på i trädgården då. Annars tänker jag inte så långt fram, jag tar som 
en dag i taget mera.” 

Observation 

I samband med en av intervjun fick jag möjlighet att tillbringa en dag med familjen. 
Med familjens tillåtelse använder jag den dagen i redovisningen i form av en ostruk-
turerad observation där jag som observatör var känd och iakttagande. 
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Observationen har hjälpt mig att skapa en större förståelse för fadern och faderns 
vardag i familjen. 
Den är en viktig bakgrund som utvecklat mina frågor i intervjun och har varit ett stöd i 
tolkningen av forskningspersonernas kommentarer. 
Mitt mål med observationen var att se samspelet mellan föräldrarna kring barnen, att 
se om fadern och modern hade olika roller och hur barnens kontakter med 
föräldrarna såg ut.  
Dagen observationen ägde rum var en lördag, när föräldrarna var hemma från sina 
arbeten och barnen var hemma från dagis. Vardagssysslor som handling, städning, 
matlagning och tvätt förekommer inte under observationen.  
Mitt huvudintresse är föräldrarnas kontakt med barnen och faderns roll i kontakt med 
barnen. 
Jag har kommit överens med fadern att vi ska ses på lördagen och att jag vill 
intervjua honom ungefär en och en halv timme. 
Jag har också uttryckt önskemål att få tid att träffa hans fru och de båda barnen. 
Vi bestämmer träff vid en bensinmack i staden i södra Sverige, eftersom jag inte 
hittar så bra att jag kan ta mig till deras bostad. 
Det är i mitten av januari och det är minst 22 grader kallt ute. 
När Kalle kommer, har han båda barnen med sig i bilen. De sitter i varsin bilbarnstol i 
baksätet och tittar nyfiket och glatt på mig.  De hälsar och återgår till sin tablettask 
som de fått som lördagsgodis.  
De har rejält med kläder på sig eftersom det är så kallt, och verkar nyfikna på mig. 
Kalle öppnar åt mig, gör klart i framsätet och vi kör i väg. Det tar ungefär 10 minuter 
att köra hem till området utanför staden där de bor. 
Kalle parkerar bilen, hjälper barnen ut och bär dottern mot lägenheten där Kalles fru 
väntar med kaffet. Barnen klär av sig själva, ropar på hjälp när något plagg fastnar 
och kläderna hänger de upp på krokar som finns i hallen. Två katter smyger också 
fram och barnen klappar en av dem och springer sedan iväg in i lägenheten. 
Lägenheten är fint städad, även om barnens saker ligger framme i deras rum. Det är 
trångt i hallen, för det är januari och extra kallt, så många tröjor, vantar, mössor och 
jackor ska samsas om utrymmet. 
Kalles fru visar mig runt i lägenheten och ursäktar röran i barnens rum. Det är mycket 
möbler, men Kalles svärfar har nyligen dött, och de vill gärna ha kvar några av hans 
möbler. De hoppas få flytta till något större snart. 
Kalles fru visar att lekplatsen ligger precis utanför deras köksfönster så att barnen 
kan vara där ibland utan sina föräldrar, som kan ha uppsikt genom köksfönstret. 
Barnen får var sitt glas saft och sitter med vid bordet i köket, medan vi dricker kaffe. 
Både pappan och mamman är aktiva i att ha uppsikt över barnen, svara på deras 
frågor och rätta till dem när de gör något tokigt. 
Ganska snart tröttnar barnen på vårt prat och går in i ett mindre rum för att spela tv-
spel. Jag noterar att mamman sätter på en timer medan pappan sätter på tv-spelet. 
De berättar att sonen bara får spela en viss tid och att de håller reda på tiden med en 
timer. När tiden är ute, får han inte spela mer. Det blir ett uppträde, och tillsammans 
enas föräldrarna om att det inte kan göra något om han spelar en stund till eftersom 
det är speciellt att jag är där. 
Så är det dags för den yngre systern att sova middag. Hon håller precis på att sluta 
med blöjor. Pappan tar henne till toaletten, trots hennes protester, och jag hör hur 
han berömmer henne där inne. 
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Sedan tar han henne till barnens rum och stannar där med henne tills hon somnar. 
Det gör hon efter bara tio-femton minuter, och pappan kommer ut igen. Hon är lite av 
pappas flicka, säjer han, inte utan stolthet i rösten.  
Under tiden har sonen ritat en teckning till mig, som är en clown. Det är en mycket 
detaljerad och skickligt utförd teckning. Jag berömmer den och han ser stolt på sin 
mamma. Jag frågar vem som brukar rita med honom, och han svarar mest pappa.  
Mamman instämmer och berättar att hennes make är konstnärligare än vad hon är. 
Under tiden som pappan är med dottern berättar mamman lite om deras vardagsliv, 
om att de har vänner, men att vännerna inte har barn, så det blir inte av att de ses så 
ofta.  
Hon saknar sin pappa väldigt mycket, eftersom han var ett stort stöd för henne och 
hennes familj, men ser fram emot att få bättre kontakt med sin mamma. De har inte 
haft så mycket kontakt sedan skilsmässan mellan föräldrarna, då pappan tog hand 
om henne och hennes syster. 
Hon hinner också berätta att hon tycker mycket om sin svärmor, men att hon kan bli 
ledsen och upprörd över att hon lägger sig i för mycket. Hon oroar sig också över att 
hennes man inte kommer så bra överens med sin mamma och att det gör honom 
upprörd. 
När pappan återvänder pratar vi om deras vardag och att de hjälps åt med det mesta. 
Kalle tar hand om barnen mer när han är hemma och frun sköter mer av 
hushållsarbetet eftersom hon är hemma en dag i veckan. De upplever båda att de 
hjälps åt med det mesta och att de sällan är oeniga om hur barnen ska uppfostras. 
Med tanke på att det kan bli svårare ju äldre barnen blir att sätta gränser och hantera 
konflikter har de anmält sig till en kurs på familjecentralen om konflikthantering för 
föräldrar. 
De är väldigt öppna med sitt behov av hjälp och också medvetna om vad de vill ha 
hjälp med. Det praktiska tycker de att de kan klara själva, om de får hjälp med 
strukturer och planering.  
Under vårt samtal kommer och går sonen, och får svar på frågor, får ett glas vatten, 
får sitta en stund till och titta på en film på tv. 
När flickan vaknar, efter en timme ungefär, hämtar pappan henne och tar henne till 
toaletten. 
Så lämnas pappan och jag med barnen medan mamman försvinner till badrummet 
för att ordna en tvätt. Det räcker inte att tvätta enligt vårt förra schema nu när hon ska 
sluta med blöjor. Det händer ju olyckor fast vi försöker att passa henne hela tiden, 
säger hon. 
Jag frågar om pappan kan skjutsa mig till bensinmacken där min bil är parkerad. Ja, 
men inte genast, för han behöver hjälpa frun med maten först. I ett växelspel tillagar 
de middag och passar barnen. De båda barnen är hungriga och dessutom en smula 
uttråkade eftersom båda föräldrarna valt att vara med mig och att barnen fått komma 
i andra hand under mitt besök.  
Detta hanterar föräldrarna olika. Mammans tålamod är mindre, hon blir tydligt irriterad 
och höjer rösten åt barnen. Pappan försöker avleda i stället, genom att ge dem 
smakbitar av maten, förvissa dem om att det strax blir middag och genom att locka 
med bilturen efter maten om de uppför sig bättre. 
Mamman lyckas utan större svårigheter att i denna högljudda och distraherande 
miljö, laga till spagetti, köttfärssås och rivna morötter till oss alla. Pappa och barnen 
dukar bordet och friden lägger sig när maten kommer på bordet. 
Under måltiden rättar mamman ibland till barnens bordskick, men båda barnen äter 
på egen hand. 
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Efter maten diskar pappan medan mamman gör barnen klara för att vi ska åka iväg. 
Barnens glada humör har återvänt och jag märker att mamman är mindre stressad 
än vid matlagningssituationen.  
Med barnen i var sin hand går pappan före ut till parkeringsplatsen i bostadsområdet.  
Mamman går bredvid mig och hoppas att jag fått veta det jag ville från pappan och att 
vi kanske ska ses snart igen. Hon sätter sig mellan barnen i baksätet och vi kör iväg.  
Vi skils åt på bensinmacken och barnen ropar hejdå och vinkar glatt - mamma och 
pappa i framsätet, barnen i varsin bilbarnstol i baksätet – en familj som alla andra 
failjer. 

Amid 

Amids bakgrund 

Amid är 38 år och kom till Sverige från Nordafrika för ungefär 25 år sedan. Hans 
pappa hade flyttat till Sverige något år tidigare och hans mamma och syskon följde 
honom något år senare. 
Efter att först ha gått i vanlig skolan, blev Amid placerad i särskola. I dag bor han i en 
lägenhet där han får stöd enligt LSS (Lag 1993:481) och arbetar på en daglig 
verksamhet, som också är en stödinsats enligt samma lag. 
 För tre år sedan gifte han sig med en flicka från sitt gamla hemland. Hans släktingar 
hade hjälpt honom att hitta en fru. På våren 2006 kom hon till Sverige, och flyttade in 
i den lilla lägenhet som Amid bodde i. Lägenheten är en satellitlägenhet till en 
gruppbostad. I dag har paret tre barn, ett tvillingpar på två år och en flicka på ett år. 

Mötet 

Amid och jag träffas på den dagliga verkstad där han har sin dagliga sysselsättning. 
Det är vårt första möte. Han arbetar med att snickra möbler, och innan vi börjar vårt 
samtal, visar han mig runt i verkstaden. Han visar stolt ett skåp som är helt handgjort 
och vackert som ett smycke. ”Det är en garderob till barnens kläder” berättar han 
stolt. ”Varje barn ska ha sin egen låda, så att vi hittar!” I ett album finns bilder på alla 
saker som Amid har gjort. Här finns vackra spjälsängar som han gjorde till tvillingarna 
och flera skåp. Amid har varit i elva år på möbelverkstaden och hunnit göra många 
vackra saker som varit med på olika utställningar. 

Barndom och uppväxt 

Vi får sitta inne på ett mindre rum, och jag frågar Amid om han vill att hans arbets-
ledare ska vara med när vi pratar. ”Nä”, säger han, ”det går bra utan honom”. 
 
Iren: ”Kommer du ihåg hur det var att komma hit till Sverige” 
Amid: ”Nä, ingenting, bara flygplanet kommer jag ihåg och hur det var att flyga. 
Annars ingenting.”  
 

Jag frågar hur det kom sig att de kom till Sverige. Det berodde på att pappan var här, 
berättar Amid. Därför reste de hit, hans mamma och hans två yngre syskon. Han 
själv var då sex år och jag märker att tiderna och åldrarna inte stämmer så bra 
genom Amids svar om syskonens åldrar och antal. Alla syskon är yngre, säger han. 
Han har inte behövt ta hand om dom så mycket för dom var stora och hade inte 
blöjor. Så fick han fler syskon i Sverige.  
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Skoltid 

Han gick i skolan, men det var svårt att skriva och svårt att lära sig svenska språket 
för alla pratade ett annat språk i hemmet. Han tyckte att han kom efter i skolan. När 
han hade gått sex år i skolan, fick han flytta över till särskolan. Det tyckte han inte 
om, för han ville inte byta skola och förlora sina kompisar. Men lärarna hade bestämt 
och föräldrarna vågade inte säja emot. 
Så Amid fick flytta till en helt ny skola och till en klass där ”det var helt annat folk”, 
som han säger. Här fick han snart nya vänner, och därefter till gymnasiesärskolan. 
Efter gymnasiesärskolan arbetade han ett år innan han fick komma till den dagliga 
verksamheten där han är idag.  

Vuxenlivet 

Verksamheten där Amid arbetar har en hantverksinriktning där man arbetar med 
snickeri, målning, läderarbeten och glas. Amid är möbelsnickare. 
 

Iren: ”Hade du några drömmar om hur du skulle ha det när du blev vuxen?”  
Då skrattar Amid först och säger att det hade han inte alls. 
Jag är tyst en längre stund och då fortsätter Amid berätta. 
 
Amid: Jag hade ritat upp precis hur lägenheten skulle se ut där jag skulle bo. Men det 
blev något helt annat det blev lite bättre faktiskt.” Han skrattar igen. 
 

Om att gifta sig och få barn 

Hans pappa ordnade med en släkting i hemlandet så att han fick träffa sin blivande 
fru. Hon är 25 år. Hon är utbildad sömmerska och har ingen funktionsnedsättning. 
De träffades några gånger i det gamla hemlandet innan de gifte sig. Så dröjde det 
några månader innan hans fru kunde komma till honom i Sverige. Nästan genast blev 
hans fru gravid. 
Det första barnet blev tvillingar! ”Oj, kommer det en till” berättar Amid skrattande att 
han tänkte vid förlossningen. 
De var så glada – och stolta. Alla i släkten var glada för det var de första barnbarnen. 
Amids pappa var mycket stolt över de två pojkarna. Så har de fått ett barn till, en liten 
flicka som idag är ett år. Amid var föräldraledig i ett halvår när tvillingarna föddes.  
Det var inte okomplicerat att vara det eftersom hans dagliga verksamhet är en insats 
enligt lagen om särskilt stöd och service, LSS. Det är svårt att under en period inte 
utnyttja det beviljade stödet, och det är inte en självklarhet att man återfår stödet 
senare. För familjen blev ekonomin bättre när de båda hade föräldraersättning, än 
när Amid var på verkstaden och hans fru gick på svenskundervisning. Då hade Amid 
aktivitetsersättning och hans fru ingen ersättning alls. 
När vi pratar om det här vill Amid berätta för mig om ett brev han och hans 
arbetsledare har skrivit. 
Iren: ”Berätta mer om brevet som ni har skrivit.” 
Amid: ”Det är så svårt fråga om brevet sen, när Pelle är med!”  
 
Jag är tyst länge, väntar på att Amid ska säga något mer om brevet. Men han är tyst. 
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Familjelivet 

Iren: ”Berätta om din egen familj” 

Amid: ”Jag har en fru och tre barn, två tvååringar och en ettåring. Tvååringarna är tvillingar.” 

Iren: ”Har ni någonsin varit oroliga för att ni inte ska kunna ta hand om era barn själva?” 

Amid: ”Naäeeeej” Han skrattar och skakar på huvudet. 
 
Jag undrar tyst om det beror på att Amids hustru inte har någon intellektuell 
funktionsnedsättning.   
 
Amids hustru fick höra talas om ett kvinnokooperativ i en annan kommun, där 
kvinnorna sydde och sålde sina saker. Hon åkte dit och blev så glad och tänkte att 
här ville hon vara och sy och kunna träffa andra kvinnor i samma situation som hon 
själv. Men denna verksamhet ligger i en annan kommun än den som familjen bor i så 
då kunde man inte lösa det hela. Kommunen vägrar att betala för henne. Det enda 
alternativet var för familjen att flytta. Då skulle de förlora sociala nätverk och den 
trygghet som släkten innebar.  

Arbetsfördelning 

Hans hustru går nu på SFI och barnen är på dagis. De hjälps åt att lämna och hämta 
barnen på dagis. Amid städar och tvättar. Hans fru lagar mat. De hjälps åt båda att 
handla. Deras släktingar arbetar eller går i skolan, så till vardags måste de klara sig 
själva. Amid har fått en god man och Amid har nu förtidspension, och hans fru har 
ingenting när hon går i skolan. De får hyresbidrag, barnbidrag och socialbidrag, 
berättar Amid. 

Om funktionsnedsättningen 

Iren: ”Tror du att du hade varit en annorlunda pappa om du inte haft någon 
funktionsnedsättning?” 
Amid tvekar inte med svaret. 
Amid: ”Japp. Jag hade arbetat. Tjänat egna pengar. Tagit hand om min familj utan 
socialen.” 
Ingen har retats eller varit dum mot Amid.  Han har heller inga svårigheter att vara 
med personer med större behov av stöd än han själv har, vilket jag noterar när han 
visade mig runt i verkstaden och vi mötte hans arbetskamrater 
En granne har däremot sagt att Amid inte kunde något och att han var dum, och 
Amid gör en gest mot huvudet när han berättar. 
Det märks att Amid blev sårad över det, han talar med lägre röst och ser ner i bordet, 
när han berättar om grannen. 
I familjen och bland sina släktingar är han som vem som helst. Ingen behandlar 
honom annorlunda. Amid verkar närmast förvånad när jag ställer frågan. 

Stödet från samhället  

Amid har rätt till stöd enligt LSS, förutom av socialtjänstlagen precis som alla andra. 
Något stöd i sitt faderskap får inte Amid. Jag undrar igen om det beror på att hans 
hustru inte har någon funktionsnedsättning. Med tanke på att de stödinsatser jag har 
tagit del av i studien, så tydligt visar en fokusering på stöd till modern, är det ett 
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rimligt antagande. Även i den isländska studien om fäder fanns exempel där kvinnan 
i relationen inte hade någon funktionsnedsättning och fadern därför inte erhöll något 
stöd.(Sigurjónsdóttir, 2005) 
När Amid gifte sig och hans fru kom hit bodde han i en lägenhet som var en satellit till 
en gruppbostad och där han fick stöd i vardagen enligt LSS. Rent formellt kan 
kommunen neka till att hans fru flyttar in där, särskilt som hon inte har någon 
funktionsnedsättning. Kring detta finns inte entydiga regler som gäller. 
Han berättar att det var mycket trassel och många möten innan allt ordnade upp sig. 
Jag försöker fråga vad han menar. 
 

Iren: ”Vem trasslade?” 
Amid: Det var många papper som jag skulle skriva. Pelle hjälpte mej, men sa bara 
nej hela tiden för lägenheten var ju för liten. 
 

Jag förstår inte, för Amid berättar inte alla delar av historien. 
 

Iren: ”Var det handläggarna på socialtjänsten som trasslade?" 
Amid: Jag vet inte, jag blev orolig men ingenting hjälpte. Jag fick ha en tolk, du kan 
fråga Pelle om brevet sen för vi skickade det till många.” 
 

Jag kan trots flera försök inte få en sammanhängande beskrivning om vad som 
hände. Jag frågar om jag kan få läsa brevet efter intervjun och då säjer Amid 
”Det blir bra, det är viktigt. 
”Jag kunde inte skriva blanketter” säger han. ”Och jag visste ingenting. Så fick jag 
hjälp, men han slutade innan hjälpen blev klar. Det är inte så svårt att läsa, och nu 
kan jag språket, men jag kan inte skriva.” 
 

Här kommer jag inte längre. Jag märker att Amid blir modstulen.  
Jag bekräftar att jag ska läsa brevet sedan och vi fortsätter att prata om hur det är att 
vara pappa. 

Faderskapet 

Iren: ”Vad är det viktigaste för dig nu när du är pappa? Hur är en riktigt bra pappa?” 
 
Amid tänker en stund, så svarar han:  
. 
Amid: ”Visa dom saker och lära dem saker. Lära dom om livet. Dom är så små nu, så 
nu ska dom lära sig att gå, att äta och att vara snälla mot lilla syster. Men det är så 
krångligt med alla tre små barn. Man måste ta bussen för de orkar inte gå så långt 
ännu. Man hinner inte göra så mycket annat än att mata dem och låta dem sova och 
leka.” 
Amid berättar att de gick på kurs på sjukhuset när tvillingarna var nyfödda och fick 
lära sig att ta hand om dem. Amid har en syster som också har barn och som de 
träffar och umgås med. Hennes barn är lite yngre än Amids barn. Hon hjälper dem 
ibland. Amid är påtagligt stolt över sin fru och tycker att hon klarar allt väldigt bra. 
Amid är också en stolt far. 
Här tystnar Amid och är tyst en längre period. Jag är också tyst.  
 

”Hur blir det sedan när barnen blir större och börjar skolan?” frågar jag. 
”Jag vet inte, kanske lättare” säger Amid. 
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”Vad blir lättare?” frågar jag. 
”Dom kan göra mer saker själva” menar Amid. 
 
Så blir det mycket tyst igen. 
”Annars har vi ingen hjälp hemma alls.” säger Amid med ett stolt skratt. 

Framtiden 

Jag frågar om det är något Amid drömmer om. – något han önskar skulle vara 
annorlunda. Det kan han inte komma på. Han har inte några svårigheter av sin 
funktionsnedsättning i dag, tycker han. Han har en utbildning för att putsa bilar, men 
ingen utbildning som snickare. Som särskoleelev är det omöjligt att söka till 
yrkesutbildningar. Betygen räknas inte.  
 
Iren: ”Hur tänker du om framtiden?”  
Amid: ”Hur ska jag kunna lära dem läsa och skriva? Det blir knepigt”.  
 
Jag ser att Amid tänker.  
”Det blir knepigt”, upprepar han. Han försvinner in i egna tankar som han inte riktigt 
har ord för här. 
”Vem kan hjälpa dig om det blir knepigt?” frågar jag.  
Efter en stunds tystnad, skrattar han och svarar 
 
Amid: ”Min fru kan, när hon lärt sig svenska bättre.” 
”Vill du ha flera barn?” frågar jag. 
Här märker jag för första gången att Amid tycker att jag frågar om sådant jag inte 
borde råga om. 
”Det visar sig” svarar han korthugget. Han är tyst och tittar på mig, som om han vill 
tala om att jag ska ta en annan fråga. 
 
Iren: ”Vill du berätta vad du drömmer om?” 
Då berättar Amid att han drömmer om körkort och bil så att han kan köra barnen till 
fotboll och skolan. Livet blir lättare med bil när man har många barn, tror Amid.  
Amid: ”Teorin blir svår, jag tror det blir svårt.”  
När jag frågar om han kan köra bil, skrattar han igen och svarar att det kan han ju 
inte heller. 
 Amid: ”Och körkort, det kostar för mycket pengar” 
När vi går ut, ber han att hans arbetsledare ska ge mig brevet. 
”Skriv om det här också, säger han. ”Det är för knepigt att berätta allt. Tycker jag.” 

Kontakter med myndigheter 

I lagen om särskilt stöd och service, LSS, finns inget skrivet om stöd till personer som 
omfattas av lagen i den händelse de blir föräldrar. Stöd till föräldrar och familjer 
regleras av socialtjänstlagen. Inom en kommun är det olika handläggare för de olika 
verksamheterna. Dessutom behöver blivande föräldrar ha kontakter med 
försäkringskassan som reglerar föräldraförsäkringen. Om personen inte kan företräda 
sig själv gentemot myndigheter, inte ta vara på sina egna rättigheter, så kan man från 
såväl socialtjänstlagen som LSS erhålla en god man.  
En av fäderna har berättat om svårigheterna för honom och hans familj att reda ut allt 
i samband med att de blev föräldrar. Han har fått hjälp av sin arbetsledare med att 
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strukturera upp vad som hände, eftersom det är för komplicerat för honom att förstå 
och förklara.  
När Amids hustru väntar deras första barn och är i sjunde månaden, får de veta att 
de väntar tvillingar. Amids hustru har ingen funktionsnedsättning, men har kommit till 
Sverige ett år tidigare och har inte lärt sig svenska så bra ännu. Familjen behöver 
hjälp med kontakter med försäkringskassa, mödravårdscentral och annat som är nytt 
för de blivande föräldrarna. De oroar sig för att bostaden är för liten och skulle vilja ha 
en större lägenhet. 
Arbetsledaren på Amids dagliga verksamhet bokar tid med en LSS-handläggare och 
en tolk för att Amid ska få stöd att ta hand om familjens behov. 
LSS-handläggaren meddelar vid mötet att hon inte känner till vad som behöver göras 
när det gäller försäkringskassa och mödravården. Däremot ålägger hon Amid att 
kontakta en läkare, som ska göra en utredning om hans funktionsnedsättning, så att 
de kan fastställa omfattningen av hans rätt till stöd. Hon lämnar en blankett till Amid 
som han ska fylla i och skicka in till överförmyndaren, där han ansöker om god man. 
Båda dessa saker är helt omöjliga för Amid att klara av på egen hand. Hans 
funktionsnedsättning gör att han inte kan skriva och han har begränsade kunskaper 
om den svenska byråkratin och de svenska myndigheterna. Amids hustru kan inte 
bistå honom, eftersom hon bara bott i Sverige i ett år. 
Arbetsledaren bistå Amid i att finna en god man, som ska kunna hjälpa honom. De 
finner en man som arbetar inom socialtjänsten och som talar samma språk som Amid 
och hans hustru. Han åtar sig gärna att vara god man. Men när det formella beslutet 
ska tas, nekar hans chef honom att åta sig uppdraget. Han kan bli jävig i vissa frågor 
runt familjen eftersom han arbetar på socialkontoret. Någon annan god man finner de 
inte då och LSS-handläggaren hör inte av sig. 
I maj föds tvillingarna och föräldrarna gläds åt barnen. Det råder ingen som helst 
tvekan att Amid och hans hustru kan ta ansvaret för tvillingarna. LSS-handläggaren 
hör inte av sig efter nedkomsten heller.  
Amid stannar hemma från sin dagliga verksamhet i den utsträckning han har rätt till 
enligt föräldraförsäkringen, tio dagar per barn, och tar sedan semester. 
Familjen har en bra sommar tillsammans, de har föräldrapenning och Amid har sin 
pension. När sommaren går mot sitt slut, vill Amid fortsätta att vara hemma med 
familjen. Från den dagliga verksamheten ser man inget hinder för detta. LSS-
handläggaren hör fortfarande inte av sig till Amid. 
Under hösten och vintern är Amid med familjen, och de kommer ofta till den dagliga 
verksamheten och visar upp tvillingarna. 
Under denna period blir hustrun gravid och ett nytt barn väntas i maj. Amid och hans 
arbetsledare ordnar med vissa svårigheter en tolk och får tillstånd några möten med 
försäkringskassan som reder ut frågor kring föräldrapenning. 
I maj föds det tredje barnet i familjen., som nu består av föräldrarna och ett tvillingpar 
på ett år och en nyfödd baby. Amid vill göra som han gjorde när tvillingarna föddes, 
stanna hemma i tio dagar och sedan ta ut sin semester. Detta meddelas till LSS-
handläggaren som godkänner det och man bestämmer att höras runt Amids familj i 
augusti. 
Handläggaren hörs inte av, men arbetsledaren hjälper Amid att ta kontakt med 
henne. Då blir hon mycket upprörd över att Amid varit borta från sin dagliga 
verksamhet en längre period. Oron rör inte familjens situation i den lilla lägenheten, 
inte Amids behov av stöd i sin roll som far till tre små barn, utan vad hennes över-
ordnade ska säga när de får veta att Amid inte varit på den dagliga verksamheten. 
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Amid återgår till den dagliga verksamheten och senare under hösten ringer en ny 
LSS-handläggare och vill träffa honom för att höra hur det går, vilka behov av stöd 
han har och om det är något handläggaren kan bistå med. Mötet sker, och man enas 
om att Amid behöver en god man, att han behöver hjälp med att sköta 
vardagsekonomin för familjen och att familjen behöver en större bostad. LSS-
handläggaren ska utreda dessa frågor och lovar att återkomma. Det gör han inte. 
Efter en tid möter Amids arbetsledare LSS-handläggaren av en händelse på gatan. 
Han får då höra att handläggaren flyttats och fått ett nytt ansvarsområde inom 
kommunen. Hur det gått med Amids ärende känner han inte till. 
Arbetsledaren hjälper då Amid att få kontakt med den nya handläggaren. Den 
handläggaren svarar att om det gäller ekonomiska frågor får Amid kontakta 
socialtjänsten och återigen får Amid en blankett att fylla i och skicka in till överför-
myndaren för att få en god man. Någon lägenhet är det mycket svårt att ordna 
eftersom Amid endast har rätt till en mindre lägenhet enligt LSS, och då ingen av 
föräldrarna har en fast anställning är det inte eftertraktade som hyresgäster. 
Tiden går och ingenting händer. Amid kan fortfarande inte fylla i blanketten, vet inte 
vilken läkare han ska gå till för att få en utredning och deras pengar räcker inte till 
mat, hyra och blöjor till tre små barn.  
Arbetsledaren får på nytt träda in, eftersom man är uppriktigt orolig för familjen. 
Socialtjänst gör en utredning om familjens ekonomi och konstaterar att de i flera 
månader levt på nästan fyratusen kronor under existensminimum i socialtjänsten 
normsystem. Familjen erhåller genast och retroaktivt socialbidrag. Amid lyckas också 
genom arbetsledaren få kontakt med ett personalkooperativ som arbetar med 
boendestöd till personer med funktionsnedsättning.  
De ordnar så att Amid får praktiskt stöd i att sköta ekonomin, och de kontaktar LSS-
handläggaren. Handläggaren skickar då in en ansökan om god man till Amid, som 
inte heller behöver gå till läkare för utredning.  
Socialtjänsten arbetar nu för att ordna en större bostad åt familjen. 
Familjen kan andas ut och krisen är över. 
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Diskussion 

Introduktion 

I detta avsnitt analyserar jag mina resultat ur fädernas narrativa berättelser. Min för-
förståelse kan i analysskedet bidra till att jag söker förståelse för fädernas berättelser 
i den kontext de befinner sig, snarare är i deras funktionsnedsättning.  
Utifrån de framgångsfaktorer för faderskapet och föräldraskapet som den isländska 
avhandlingen presenterar, jämför jag resultatet av min studie och visar på några 
framgångsfaktorer som framkommer i min studie och analyserar dem mot fädernas 
situation. 

Analys av resultatet 

I min studie har jag sökt kunskap om fäder med intellektuella funktionsnedsättningar 
och vilket stöd samhället erbjuder dem i deras faderskap. Jag har utgått från det 
relativa synsättet på funktionsnedsättning, som innebär att funktionsnedsättningen 
inte är en egenskap hos individen, utan måste ses i relation till den sociala kontexten 
individen befinner sig i. (Shakespeare, 1996) Eftersom jag även är påverkad av den 
sociala modellen, beskriver jag närmare vad jag avser med detta. Shakespeare 
diskuterar om vad det innebär för personens identitet om omgivningen ser på 
funktionsnedsättning som en personlig egenskap hos individen eller om omgivningen 
förstår att funktionsnedsättningen skapas av politiska faktorer, faktorer i miljön 
och/eller materiella faktorer. När omgivningen ser på funktionsnedsättningen som en 
defekt hos individen, förutsätter också omgivning att personen känner en sorg över 
sin funktionsnedsättning och sina tillkortakommanden. Detta synsätt påverkar 
naturligtvis personens självbild, och han anammar en negativ självbild och jämför sig 
med något som skulle vara normalt. Men vad är normalt? Eftersom väldigt få 
personer med funktionsnedsättningar berättar sin egen historia så har de inget att 
jämföra sig med. Shakespeare (1996) jämför detta med när personer som är lesbiska 
eller homosexuella träder fram och berättar om sig själva, så blir det lättare för 
omgivningen att acceptera, och för andra homosexuella att våga träda fram.  
En negativ självbild leder till den klassiska rollen som en hjälplös och rådlös person, 
och den bilden väcker sympati och förståelse hos omgivningen, vilket ytterligare 
förstärker hjälplösheten, menar Shakespeare. Han hänvisar också till Freires analys 
att om man upprepar att människor är odugliga, hjälplösa, oförmögna att ta ansvar 
för sitt eget liv till räckligt ofta, så tror de själva på det till sist. Shakespeare (1996) 
avslutar artikeln med att poängtera det värdefulla i att personer med funktions-
nedsättningar berättar sina egna historier, berättar om sina liv med alla olika delar 
som ingår i en persons identitet, personen kan vara man, far, arbetskamrat och vän.  
Det är individen själv hittar de olika delarna som tillsammans bildar identiteten, som 
individen kan se positivt på sin funktionsnedsättning och se att den är en del av en 
mycket större helhet. Shakespeare citerar Giddens, som uttrycker att identiteten 
består av sociala och personliga faktorer och handlar om att personen sätter sig själv 
i en kollektiv kontext. (Shakespeare, 1996) 
Genom att fäderna i min studie berättar om sina liv utifrån perspektivet som 
samhällsmedborgare, som familjemedlemmar, som fäder och som personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar anser jag att de blir synliga som de komplexa 
personer de är. Det är inte funktionsnedsättningen som är det viktiga, utan den är en 
del av en mycket större helhet.  
Det sociala synsättet påverkar även vilka insatser i form av stöd fäderna behöver och 
hur detta stöd kan utformas. Flera av forskarna i min studie talar om stöd som kan ha 
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negativa effekter på familjerna och deras föräldraförmåga och om stöd som kan ha 
positiva effekter på föräldraförmågan och stärka föräldrarna. (Booth & Booth, 1994; 
Sigurjónsdóttir, 2005) Booth & Booth (1994) menar att man måste se familjens hela 
situation och den vardag de lever i för att förstå hur stödet ska göra dem starkare och 
mer kompetenta i sin föräldraroll. Några faktorer de lyfter är stressfaktorer som inte är 
kopplade till funktionsnedsättningen. Bristande utbildning och undervisning i 
segregerade skolor har gjort att föräldrarna saknar elementära vardagskunskaper, 
dålig ekonomi, lite stöd från sociala nätverk, problem med släktingar och isolering är 
några av dem. (Booth & Booth, 1994) De påpekar vidare, att socialarbetarna har en 
tendens att förklara alla svårigheter med funktionsnedsättningen och att de 
negligerar inverkan som stressfaktorerna kan ha på föräldraförmågan. När Booth & 
Booth lyfter exempel på stöd som gör föräldrarna mer skada än nytta, nämner de 
hotet att deras barn ska tas ifrån dem, socialarbetarnas okänslighet för det intrång de 
gör i familjernas vardag och liv, att socialarbetarna inte inkluderar föräldrarna i beslut 
om hur de ska lösa situationer i hemmet och med barnet och slutligen att de inte kan 
ge föräldrarna stöd och support i de fall då barnet omhändertas.(Booth & Booth, 
1994) En av fäderna i min studie svarade när jag frågade om han trodde att han varit 
annorlunda som far om han inte haft en intellektuell funktionsnedsättning, att då 
skulle det inte ha varit så många människor inblandade i hans familj, vilket jag tolkar 
som att även om socialarbetarna är hänsynsfulla, så gör de intrång i familjen vardag 
och liv. Den andra fadern fick leva långt under existensminimum med sin familj under 
flera månader för att samordningen och kompetensen hos handläggare var bristfällig. 
En viktig stressfaktor som Booth och Booth (1994) lyfter är de bristfälliga kunskaper 
föräldrarna har. För att ta del av det samhällsstöd som lagar och förordningar ger 
föräldrar och familjer, behöver man känna till dem och deras innehåll och tillämpning. 
Var lär sig personer med intellektuella funktionsnedsättningar detta? Hur ser läro-
planen ut för särskolan i samhällskunskap och hur följs den? 
Booth och Booth (1994) lyfter också faktorer som gör att stödet stärker föräldrarna 
och ger dem en möjlighet att utveckla sitt föräldraskap. Nödvändig och adekvat 
praktisk hjälp som pågår under en längre tid, praktiska träningsmoment som leder till 
ökat självförtroende, bidrag till möbler, hushållsutrustning och annat föräldrarna kan 
sakna för att underlätta vardagen, kunskap om nyttig mat och hur man lagar den, 
tillgång till akuthjälp så att självförtroendet ökar hos föräldrarna är några av förslagen 
som ges. (Booth & Booth, 1994) Nyckelorden i dessa förslag, anser jag vara 
långsiktigt och praktiskt. Sverige har en nationell strategi som ger alla föräldrar rätt till 
stöd i sitt föräldraskap tills barnet blir arton år. (SOU 2008:131) Det borde ge ett gott 
utrymme för att planera på lång sikt för ett praktiskt stöd i familjer där föräldrarna har 
en intellektuell funktionsnedsättning. Det praktiska är avgörande för att en person ska 
kunna använda alla sina förmågor till inlärning. Att lära sig att laga nyttig mat, att få  
stöd i tvättstugan många, många gånger, att gå och handla varje dag för att 
personen inte kan planera för veckoinköp. Kanske räcker inte pengarna till för att 
ligga ute med alla pengarna på en gång. Kyléns begåvningsteori (1974) ger kunskap 
om hur personer med intellektuella funktionsnedsättningar lär sig praktiska kun-
skaper i vardagen. Kylén utmanar omgivningen att förstå hur det blir begripligt genom 
att anpassa informationen till personens sätt att tänka. Det är först när den 
kompetensen finns hos socialarbetare och stödpersonal, som föräldrarna kan få ett 
anpassat stöd. 
När olika stödinsatser till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar 
diskuteras, diskuteras deras effektivitet för att öka föräldrarnas föräldraförmåga. 
Däremot diskuteras sällan att föräldrarna kommer att ha sin funktionsnedsättning 
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under barnets hela uppväxt, och att stödet därför måste ses som ett långsiktigt stöd 
och anpassas efter barnets och föräldrarnas behov.  
Den bristande medvetenheten om genusperspektiv på stödinsatserna påverkar 
utformningen och innehållet i stödet till familjerna. Det får två effekter för fäderna. 
Den ena effekten är att stödpersonalen ser på familjen på ett traditionellt sätt där 
modern har ansvaret för barnen och hemmets skötsel. I min studie erhåller en av 
mödrarna stöd för att organisera hemarbetet när fadern är på arbetet, trots att fadern 
flera gånger påpekat att han vill få del av stödet eftersom han delar på ansvaret för 
hemmet och barnen. 

Framgångsfaktorer för fäderna i sitt faderskap 

I den isländska avhandlingen som tar upp fäder med intellektuella funktions-
nedsättningar och deras syn på faderskapet och det omgivande samhällets stöd, 
identifierar forskaren framgångsfaktorer som gör att fäderna stärks i och lyckas med 
sitt faderskap. (Sigurjónsdóttir, 2005) I avsnittet om forskning kring fäder med 
intellektuella funktionsnedsättningar i min studie redogör jag för dessa framgångs-
faktorer, som jag sökt i resultatet av min egen studie. 
 

• Att stödet ska vara hembaserat, flexibelt, icke hotande, anpassat till familjens 
behov, ske i samarbete med föräldrarna, och stödpersonens attityd ska 
präglas av förståelse och omsorg. 

Flera forskningsrapporter från olika länder med olika sociala kontexter visar på att 
denna framgångsfaktor är relevant. (Feldman, 1994; Booth & Booth, 1998; Llewelyn, 
2002) Dessa rapporter lyfter inte bara vikten av ett hembaserat och anpassat stöd, 
utan även ett stöd som gör att föräldrarnas stressnivå minskas. (Booth & Booth, 
1998) Stödet till fäderna i min studie är inte flexibelt och inte alltid anpassat till 
familjernas behov.  Brist på flexibilitet är att hemmahosare arbetar på dagtid när 
fadern är på sitt arbete och att samtalsgrupper för föräldrar med små barn ordnas på 
kvällstid när barnen ska läggas. Det kan fungera för andra familjer, men just föräldrar 
med intellektuella funktionsnedsättningar är mycket beroende av sina rutiner för att 
inte allt ska bli kaos. Dagtid fungerar inte heller så bra eftersom föräldrarna då är på 
sina arbeten. I en av familjerna turades de om att delta på möten och utbildnings-
tillfällen. Att erhålla stödet i den miljö där fäderna och barnen känner sig trygga, och 
att erhålla stödet i konkreta situationer i den egna familjen upplevs som positivt av 
fäderna. Den intellektuella funktionsnedsättningen innebär svårigheter att generali-
sera och att se orsakssamband, vilket kan medföra att fäderna har svårt att 
tillgodogöra sig andra fäders erfarenheter och upplevelser. 

Båda fäderna uttrycker att attityderna från stödpersonerna är präglade av förståelse 
och omsorg. En av fäderna uttrycker det som att de pratar med honom som vem som 
helst och kommer inte bara in och säger att gör så här och så här. Den andra fadern 
erhåller inget särskilt stöd i sitt hem för sitt faderskap, vilket jag vill tolka som att man 
inte anser att han behöver det när hans fru inte har någon funktionsnedsättning. Att 
inte leva under hotet om att barnen ska tas ifrån en eller att man inte har pengar för 
att klara vardagen kan vara överordnande för hur man upplever stödet på de andra 
punkterna. Om man inte har pengar för de dagliga utgifterna och man inte får hjälp 
att lösa det, eller om de personer som ska hjälpa en att ta hand om sitt barn, 
samtidigt hotar med att ta det ifrån en, kan man inte vara mottaglig för någon hjälp. 
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• Stödet ska ges så att föräldern kan bibehålla sin värdighet och sitt oberoende 
inom rimliga gränser 

Denna faktor bekräftas av Shakespeare (1996) och hans analys av identitetens 
betydelse för självkänslan. I min studie har båda fäderna en respekt från omgivning 
som inte ser dem som personer med funktionsnedsättning i första hand. De har 
respekt på sina arbetsplatser som skickliga och kunniga, de har ett socialt nätverk i 
sina familjer, de har en varm relation med sin partner och de känner sig som viktiga i 
familjen och att de bidrar. De har genom detta utvecklat en identitet som tillåter att de 
kan erkänna sina tillkortakommanden och ta emot hjälp om den ges respektfullt. 

• Att relationen mellan stödpersonen och familjen är viktigare än stödets 
anpassning till behoven 

Även denna faktor får stöd av Booth och Booth (1994), även om de formulerar 
den något annorlunda. Jag är inte helt enig med Sigurjónsdóttir (2005) och Booth 
och Booth (1994) Jag vill med min förförståelse tolka detta som ett uttryck för 
familjernas isolering, brist på vänner och på en bristande kunskap om hur 
relationer ska hanteras, som beskrivs av Edgerton. (1993) Det kan också ses som 
ett uttryck för den maktobalans som råder mellan familjerna och stödpersonalen. 
Sigurjónsdóttir (2005) Av rädsla för att stöta sig med stödpersonen som familjen 
tycker om, vågar familjen inte klaga på att den inte får sina behov tillgodosedda. 
Föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar är inte personer som ställer 
krav, särskilt inte på de professionella som är satta att hjälpa föräldrarna. I min 
studie vågade en av fäderna inte påpeka för hemmahosaren att han inte fick del 
av stödet, eftersom hans fru tyckte att hon blev lugnare av att få den hjälpen. Hon 
tänkte sig inte att hon kanske skulle bli ännu lugnare, om de båda fick del av detta 
stöd. 

 

• Att stödpersonens attityder mot familjen avgjorde vilka insatser man fick innan 
beslut fattades om barnet skulle omhändertas. 

Booth, T (2000) diskuterar om domar kring omhändertagande av barn där en eller 
båda föräldrarna har intellektuella funktionsnedsättningar, och konstaterar att de 
ofta blir missgynnade av rätten, och att de argument som ges för omhänder-
tagande av barnet, inte skulle hålla om föräldrarna inte hade en intellektuell 
funktionsnedsättning. Olsson och Springer (2006) har undersökt hur social-
arbetare bedömer föräldraförmågan och funnit att det inte finns ett enhetligt 
synsätt från de professionellas sida. Samma förälder kan bedömas olika av de 
professionella runt om. Något instrument för att bedöma föräldraförmågan som är 
anpassat till svenska förhållanden och till personer med intellektuella funktions-
nedsättningar finns inte heller, enligt Olsson och Springer. (2008) 

Eftersom inga omhändertaganden har varit aktuella i de fall jag studerat kan jag inte 
heller kommentera denna faktor utifrån min studie. Däremot kan jag lyfta två av fallen 
bland de fäder som inte fullföljde sin medverkan. De fick aldrig en chans att ens 
försöka vara fäder. De uppmuntras heller inte att behålla kontakten med barnet när 
det har omhändertagits, tvärt om. De upplever sig motarbetade, får inte träffa barnen, 
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trots att de har laglig rätt att få träffa sitt barn. De hindras av fosterfamiljen och de 
vågar inte stå på sig, eftersom de känner sig i underläge. Booth och Booth (1994) 
lyfter som en viktig faktor att socialarbetarna inte ser familjernas behov av stöd när 
barnet omhändertas. Det visar såväl mina erfarenheter som resultatet i studien. 

 

I min studie kan jag se ytterligare faktorer som skulle kunna vara framgångsfaktorer. 

• Funktionsnedsättningen dominerar inte identiteten eller självbilden. 

Jag har tidigare i diskussionen lyft Shakespeares (1996) tankar kring identitet och 
funktionsnedsättning. Då använde jag dem som motivering till att se funktionsned-
sättningen i ett socialt och samhälleligt perspektiv. Om man använder dem för att se 
det ur den enskilde individens perspektiv, så anser jag att det är ett förtydligande av 
det föråldrade svenska begreppet om handikappmedvetande. Under åttiotalet talade 
psykologer om att göra personer med utvecklingsstörning medvetna om sitt 
handikapp. Det kunde göras så att personerna fick ett positivt handikappmed-
vetande, de införlivade utvecklingsstörningen som en del av sin självbild. Men de 
kunde också utveckla ett negativt handikappmedvetande som innebar att de 
förnekade sin utvecklingsstörning, eller överdrev konsekvenserna av den, så att de 
utvecklade en större hjälplöshet. Det som gör Shakespeares (1996) tankar mer 
tilltalande för mig, är att det endast är personerna med intellektuella funktions-
nedsättningar som själva genom att berätta sina livsberättelser kan utveckla en 
identitet där funktionsnedsättningen inte dominerar. Omgivningens roll blir att lyssna 
på livsberättelserna och genom dem förändra sina attityder och förutfattade meningar 
om personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 
Identiteten hos båda fäderna i min studie kan vara intressant att uppehålla sig vid, 
eftersom de båda kom till Sverige från andra länder. Den ena blev adopterad som 
litet barn och den andra kom som sexåring med sin moder, för att förena sig med 
fadern.  
Adopterade barn brottas med särartade identitetsproblem, menar Siers. (2003) Han 
menar att adopterade barn är både älskade och önskade barn, men också oälskade 
och oönskade barn. Varför vill adoptivföräldrarna älska och önska mig, men varför 
ville inte de biologiska föräldrarna ha mig, är svåra frågor att hantera. Till detta 
kommer, fortsätter Siers, att man måste känna en tacksamhet och en skuld till 
adoptivföräldrarna som trots allt ville ha mig. Som den tredje problematiken kommer 
enligt Siers, svårigheten att sammanlänka sitt utländska utseende med sitt svenska 
jag till en sammanhängande och stabil identitet. 
Den av fäderna som är adopterad, beskriver att han blev retad som barn för sitt 
annorlunda utseende. Han blev inte retad för att han hade intellektuella funktions-
nedsättningar, säger han. Denna bakgrund kan förklara varför faderns självbild inte 
är präglad av funktionsnedsättningen.  
Den andra fadern, som kom till Sverige som sexåring, har inte heller funktions-
nedsättningen i fokus för sin identitet. Hans närmaste familj har aldrig sett honom 
som annorlunda och han ger inte uttryck för att han har behandlats illa för att han inte 
är svenskfödd. Han har i mycket behållit sin identitet som en man från sitt 
ursprungsland och lever i den kulturen med sin familj. 
 

• Att inte leva under press att barnen ska omhändertas 
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Det komplicerade förhållandet till stödpersoner och socialarbetare, som både ska ge 
hjälp och stöd i de svåra situationerna och bistå föräldrarna med det som de har svårt 
för, och samtidigt bedöma deras föräldraförmåga och besluta om ett eventuellt 
omhändertagande av barnet beskriv av flera forskare i min studie. (Hindberg, 1993 
Llewelyn & McConnell, 2002; Sigurjónsdóttir, 2005) 
Det är avgörande att de socialarbetare som ska ge familjerna stöd, inte är samma 
personer som ska avgöra om barnen ska omhändertas. (Sigurjónsdóttir, 2005) Om 
så är fallet, vågar föräldrarna inte visa sina tillkortakommanden och fråga efter 
adekvat stöd, av rädsla. Jag ser att de fäder som inte fullföljde sitt deltagande i min 
studie inte har fått chansen att pröva sitt föräldraskap. Och om det är så allvarligt att 
barnet tas om hand innan varken modern eller fadern till barnet fått försöka vara 
förälder, måste ett stöd finnas för modern och fadern kring att deras barn 
omhändertas och vad det innebär för dem i sitt föräldraskap. 
Jag återgår till Booth och Booth (1994) som tog upp faktorn om föräldrarnas 
bristande kunskaper. Känner blivande fäder med intellektuella funktionsnedsättningar 
till hur de ska göra för att få sitt faderskap erkänt och därmed bli vårdnadshavare för 
barnet tillsammans med modern? Vem berättar det för dem, och vem hjälper dem att 
vidta nödvändiga åtgärder? 
 

• Att den ekonomiska situationen är trygg  
 
Stressen över att inte kunna betala sina räkningar eller sina matkostnader påverkar 
föräldraförmågan negativt, menar Booth & Booth. (1994) Båda fäderna i studien hade 
en god man utsedd, som gav stöd till dem i ekonomiska frågor och skötte deras 
vardagsekonomi. Med tanke på att personer med intellektuella funktionsned--
sättningar har mycket små chanser att erhålla ett lönearbete, är deras ekonomiska 
situation pressad. Funktionsnedsättningen kan vara ett hinder för att handla 
ekonomiskt och laga mat av billiga råvaror. I en statlig utredning om aktivitets-
ersättning till unga med funktionsnedsättning, konstateras att den ekonomiska 
situationen för dessa personer behöver ses över och en ny och mer omfattande 
utredning bör ligga till grund för ett förslag om ersättningens utformning. (2008:112) 
Slutligen vill jag lyfta den framgångsfaktor jag kan se tydligast i min studie  
 

• Att omgivningen visar tilltro och därmed få en chans att utöva sitt faderskap 
 
Båda fäderna i studien upplevde glädje och förväntan från omgivningen när de fick 
besked om, att de skulle bli fäder. Ingen ifrågasatte att de skulle få ta hand om barnet 
tillsammans med sin fru. Båda fäderna levde i en traditionell familj, var gifta och 
sammanboende med hustrun. Enligt Shakespeare (1996) menade Freire att om man 
upprepade, lata, odugliga och okunniga, så trodde de själva på det till slut. Jag tror 
att det fungerar omvänt också. Genom att se till förmågor och goda egenskaper, så 
växer självkänslan och man blir bättre på att utöva sitt föräldraskap. Forsknings-
resultat visar att barnavårdsutredningar och omhändertaganden av barn till föräldrar 
med intellektuella funktionsnedsättningar inte sällan är baserade på fakta som inte 
skulle godtas om föräldrarna inte hade en intellektuell funktionsnedsättning. (Booth & 
Booth,1994; Olsson och Springer, 2003; Sigurjónsdóttir, 2005) 
Dessutom bygger de flesta forskningsresultat kring föräldraskap och intellektuella 
funktionsnedsättningar på modern och barnet, och fadern lämnas därhän. Detta sker 
trots att den forskning som finns kring fäder, visar att de utgör det bästa och 
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viktigaste stödet till mamman och barnet. (Booth & Booth, 2002; Sigurjónsdóttir, 
2005) 
Forskningens inriktning på moder och barn, lämnar spår i praktikernas inriktning på 
moder och barn. Det är dags att se fäderna och deras faderskap som en resurs. 

Metodens påverkan av slutsatser 

Jag har valt metoder för min studie som vanligtvis inte kopplas samman med 
forskningspersoner med intellektuella funktionsnedsättningar. Att arbeta med 
narrativa berättelser är enligt Booth och Booth, (1996) fullt möjligt även om 
forskningspersonerna har intellektuella funktionsnedsättningar. Mina argument för att 
använda en kvalitativ ansats och narrativa berättelser är att oavsett vilken metod man 
använder behöver hänsyn tas till personernas funktionsnedsättning. Om jag använt 
en kvantitativ ansats med enkäter, hade jag nått ut till betydligt fler fäder, men 
trovärdigheten i enkätsvaren hade inte varit större. De fäder som ingick i min 
undersökning, skulle inte ha kunnat svara på en enkät i ett formulär utan hjälp av 
någon annan person.  
Narrativa berättelser ger en god bild av forskningspersonens upplevelser, men 
mindre information om den omgivande sociala kontexten. Jag har använt min 
förförståelse för intellektuella funktionsnedsättningar och den samhälleliga kontexten 
under olika tider i det svenska samhället för att sätta in fädernas livsberättelser i ett 
samhällssammanhang. På så sätt anser jag att min förförståelse har bidragit till att 
öka kunskapen om fäder med intellektuella funktionsnedsättningar utan att jag har 
påverkat deras livsberättelser.  
Tidsfaktorn har inverkat på min studie på två sätt.  
Det första sättet är tidsramarna för mitt arbete. De fäder som valde att avstå från 
deltagande, var de fäder som inte hade vårdnaden om sina barn. De hade tillfört 
kunskap om orsakerna till att barnen omhändertagits, om relationerna till 
fosterfamiljerna, om faderskapets roll när barnet är omhändertaget.  Om jag hade 
haft mer tid till mitt förfogande skulle jag ha lagt ner mer kraft för att få fäderna att 
delta. En av fäderna som först avstod, återkom till mig och meddelade att han kunde 
tänka sig att ställa upp, men då var mitt arbete redan inne i slutfasen. 
Det andra sättet är mer kopplat till forskningspersonerna och deras funktionsned-
sättning. Tidsfaktorn påverkade den viktiga återkopplingen av resultatet till de fäder 
som deltog i studien. Att få de narrativa berättelserna i skriftlig form efter intervjuerna 
är inte fullt tillfredsställande för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 
Ett eller flera tillfällen efter intervjuerna, skulle ge fäderna bättre möjligheter att förstå 
min uppfattning av deras livsberättelser och även mina intentioner om hur jag skulle 
använda dem i arbetet som helhet. 
För att kunna genomföra en studie med de metoder jag valt, måste varje moment 
bedömas utifrån personernas förmåga att medverka med full respekt för de 
konsekvenser deras funktionsnedsättning innebär. Jag har inte lyckats med varje 
moment, men värderar det jag uppnått mer, än om jag hade valt andra metoder. 
Värdet för mig ligger i att fäderna själva får komma till tals och att deras tankar och 
erfarenheter ger omvärlden en bättre kunskap om deras situation. 
 
Avsaknaden av enhetliga begrepp och definitioner kring intellektuella funktions-
nedsättningar kan ha påverkat mitt arbete. I de internationella och nationella forsk-
ningsrapporterna ligger olika definitioner till grund för resultaten. Olikheterna i lag-
stiftning, rättigheter och levnadsförhållanden mellan olika länder, gör det svårt att 
generalisera resultaten till svenska förhållanden och därmed göra jämförelser. 
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Hur forskare når sina forskningspersoner är en faktor som kan inverka på resultatet. I 
de flesta forskningsrapporter jag tagit del av i min studie, når forskaren föräldrarna 
genom socialtjänstens försorg eller genom biståndshandläggare på kommunen. Här 
kan urvalet påverkas eftersom de föräldrar som då nås, redan erhåller stöd och 
insatser av olika slag eller har svårigheter att klara av sin vardag, vilket är villkoret för 
att få stöd av LSS. 
Fäderna i min studie fanns i mitt yrkesnätverk, vilket gjorde att jag mötte fäder med 
varierande behov av stöd och från olika delar av Sverige. 
Generaliserbarheten i min studie är på grund av de få fäder som slutförde sin med-
verkan inte hög. Men med tanke på att varje fader är unik, och att forskningen kring 
fäder med intellektuella funktionsnedsättningar och deras upplevelser av sitt fader-
skap är så begränsad tillför studien viktig kunskap till området. 

Framtida användning av resultatet 

Trots det begränsade antalet fäderna i min studie, ger resultatet insikter om fader-
skap och intellektuella funktionsnedsättningar och faderns viktiga roll för modern och 
barnet i familjen. Deras livsberättelser visar tydligt hur bemötandet de får av sin 
omgivning har en stor inverkan på deras liv som fäder. Livsberättelser av de fäder 
som inte har vårdnaden om sina barn, skulle tillföra kunskap om hur stöd till dessa 
fäder skulle kunna utformas och hur onödiga omhändertaganden av barn skulle 
kunna undvikas. Flera av forskningsrapporterna i min studie visar att faktorer som 
ligger till grund för omhändertagandet av barn i familjer där en eller båda föräldrarna 
har intellektuella funktionsnedsättningar skiljer sig från det som utgör grund för 
omhändertagande i andra familjer. 
I Sverige regleras stödet till personer med utvecklingsstörning genom lagen om 
särskilt stöd och service, LSS. (Lag 1993:387) I den lagen finns inget skrivet om stöd 
till personer som blir föräldrar. Det stödet erhåller personerna från socialtjänstlagen. 
Samordningen mellan dessa lagar och samordningen mellan kommunernas 
handläggare av de olika lagarna är komplicerad att förstå för personerna som berörs 
av båda lagarna. Det försvårar deras möjligheter att erhålla stöd de är berättigade till. 
Bristande kunskap och kompetens kring genus, kring funktionsnedsättning och kring 
faderskap och funktionsnedsättning inom socialtjänst, mödrahälsovård och barnavård 
påverkar fädernas liv. 
Förslag till framtida forskning är utifrån resultaten i min studie: 
 

• Att synliggöra fäderna och fädernas roll i familjer där en eller båda föräldrarna 
har intellektuella funktionsnedsättningar 

 
• Att arbeta fram förhållningssätt och metoder för stödet till familjer där en eller 

båda föräldrarna har intellektuella funktionsnedsättningar som inkluderar 
fadern. 

 
 
• Att låta fäderna själva vara delaktiga i arbete med att finna metoder och 

innehåll i stödet. 
 
• Att öka kompetensen om intellektuella funktionsnedsättningar och dess 

konsekvenser för föräldraförmågan hos de yrkesutövare som möter 
föräldrarna 
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• Att genom ökad kunskap om omhändertagande av barn till föräldrar med 

intellektuella funktionsnedsättningar, finna metoder att stödja dem i deras 
föräldraskap, så att kontakterna med de biologiska föräldrarna kan bibehållas. 
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Bilaga 1  Underlag för intervjuerna – narrativen 

 
 
Bakgrund 
Barndomen, föräldrarna, syskon och uppväxt 
 
 
Skolan 
Upplevelser, eventuellt utanförskap, mobbing? Särskola? 
 
 
Funktionsnedsättning och diagnos 
Hur fick IP veta om sin funktionsnedsättning? Tankar och känslor det väckte? 
Hos IP och hos omgivningen. Kamrater? 
 
 
Vuxenliv 
Drömmar och verklighet, mötet med livskamraten, omgivningens syn på IP som 
vuxen men med behov av stöd? Respekt, mötet med arbetsliv och samhället. 
Förebilder bland vuxna och förebilder i faderskapet? Viktiga personer i omgivningen? 
 
 
Faderskapet 
Upplevelsen att bli far, att ha ansvar för barnen och livskamraten, försörjning, 
omgivningens reaktioner. Kontakter med andra fäder i samma situation? 
 
 
Stödet i familjen 
Professionellas förhållningssätt, tankar och upplevelser kring att behöva stöd, vad 
behövde de stöd i, hur skulle det utformas och kunde IP påverka? 
 
Arbetsfördelningen i familjen 
Hur delar man på sysslorna, fadersroll och modersroll? Faderns roll i familjen för 
barnen. 
 
 
Tankar kring funktionsnedsättningen och hur det påverkar fadersrollen 
 
 
Framtiden 
Drömmar och farhågor 
 
      

 

      

 

 

 

 

 



 88 

Bilaga 2  Ostrukturerad del av intervjuerna 

 
 
 
De särskilda omständigheter jag redogör för i metoddelen av arbetet som härrör till 
att mina intervjupersoner har en intellektuell funktionsnedsättning gör att jag i 
narrativen använt semistrukturerade intervjuer. (bil 1)  
Vissa delar av intervjuerna har dock varit ostrukturerade. 
 
De ostrukturerade delarna uppstår då intervjupersonerna har svårt att ordna 
händelserna i tid och rum, eller då de får associationer från det samtal som pågår till 
andra händelser eller minnen. 
 
I mina intervjuer har jag låtit deras associationer eller deras tidsordning styra deras 
berättelser. Jag har använt min förmåga att sortera och arrangera i tid och rum till att 
förlägga informationen under de rubriker som finns i det semistrukturerade 
intervjuunderlaget. 
 
Exempel på detta är att det kan vara svårt att börja prata om barndomen, som 
befinner sig bakåt i tiden. Därför började intervjuerna med informationen om dem 
själva och situationen idag. 
Genom att fäderna berättar om sitt arbete, kan jag fylla i med en fråga om 
yrkesutbildning, som leder till skolan, som leder till barndomen. 
 
När vi talade om deras tankar kring faderskapet, kom ofta mer information om vilka 
förebilder de hade haft och kontakter med andra fäder. 
 
Mot slutet av intervjun släppte oron hos fäderna, och de var mer villiga att ge 
information av personlig karaktär. Det kunde gälla alla områden som vi samtalat om 
och lämnat bakom oss. 
 
Intervjuerna avslutades med att jag muntligen gjorde en sammanfattning av vad vi 
hade talat om och vad fadern hade förmedlat. 
Sammanfattning tog mellan en halvtimme och fyrtiofem minuter, beroende på hur 
mycket fadern ville tillägga eller förtydliga. 
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