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Delstudie i: 
”Föräldrars livssituation och erfarenheter av vårdinsatser 
under COVID-19-pandemin” 

• Grupp: 

1. Föräldrar som fått sitt första barn under 2020 (jan 2020-jan 2021) 

2. Föräldrar vars barn (0-3 år) som har diagnosticerats med en 
hörselnedsättning under 2020 

3. Föräldrar med intellektuellt funktionshinder som har barn i olika åldrar 

• Finansierat av FoU Nära vård och hälsa, Uppsala Region. 
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and experiences 
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Bakgrund 

Föräldrar med Intellektuell Funktionsnedsättning (IF) och deras barn 
utgör en sårbar grupp 

Feldman, 2002; Feldman & Aunos, 2020 
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Bakgrund 

• Covid-19 pandemin utgör en extrem händelse som har påverkat den svenska 
befolkningen: 

• Hälsa: 
• Ökad psykisk ohälsa t.ex. ångest, depressioner och insomningssvårigheter. 

• Tidigare psykisk ohälsa en riskfaktor 

• Arbetsliv: 
• Hälso- och sjukvård hårt pressad 

• Företagare har drabbats 

• Digitalisering av vården: 
• Begränsat tillgänglighet för äldre samt personer med IF 

• Socialt stöd enligt Socialtjänstlagen 
• Hemtjänst, boendestöd, kontaktperson, avlösare, ledsagare 
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Syfte 

Att undersöka hur föräldrar med IF har upplevt Covid-19 pandemin med 
särskilt fokus på föräldraskap och påverkansfaktorer. 



  

 

    

SUF-Kunskapscentrum ~ Region Uppsala f /\ .. Samverkan - Utveckling - Föräldraskap 
UPPSALA 

UNIVERSITET 

Intervjumanual 

Upplevda effekter på: 

1. Föräldrarna själva (t.ex. mående, arbete, ev. vård, relationer) 

2. Deras barn (t.ex. mående, skola, relationer, fritidsaktiviteter) 

3. Hur föräldrarna och barnen har det tillsammans (t.ex. tid och kontakt, gemensamma aktiviteter, 
konflikter) 
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Data 

Datainsamling 

• Maj-augusti 2021 

• Förste författaren genomförde intervjuerna 

• Intervjuerna tog 36-107 minuter 

Dataanalys 

• Audiodata transkriberades 

• NVivo 

• Tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) 
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Föräldrar med mild IF (n=10) 

• Mammor (n=9) och pappor (n=1) 

• 23 – 54 år 

• Andra svårigheter: 

• Andra kognitiva svårigheter (n=8) 

• Depression/ångest (n=6) 

• Arbete (n=5) 

• Civil status: 

• Ensamstående (n=4) 

• Samboende (n=5) 

• Särbo (n=1) 

• Covid 

• Haft (n=1) 

• Närstående haft (n=5) 
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Deras barn (n=19) 

• Pojkar (n=11) och flickor (n=8) 

• 6 – 27 år 

• Boende: 

• Hemmaboende (n=10) 

• Primärt hos andra föräldern (n=1) 

• Placerade (n=4) 

• Eget boende (n=4) 

• Svårigheter: 

• Egna svårigheter som utretts eller skulle utredas tex. ADHD, ASD, tal och 
språksvårigheter (n=10) 
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Resultat 

Ökat krav på föräldraskapet och ansträngd föräldra-barnrelation. 

Påverkansfaktorer: 

1. Tillgång till och förståelse av information 

2. Effekter på sociala relationer och informellt stöd 

3. Effekter på professionellt stöd 

4. Effekter på barnens skolgång 



 

 

 
  

   
  

 

  
  

  
   

  
   

 

i. SUF-Kunskapscentrum ~ Region Uppsala f /\ .. Samverkan - Utveckling - Föräldraskap 
UPPSALA 

UNIVERSITET 

Tillgång till och förståelse av information 

Varför bunkrar alla upp saker i sina hem? Vad 
är det som kommer hända? Kommer det 
soldater? Kommer det att stå folk utanför 
och stoppa oss? Kommer det vara folk som 
spikar igen våra dörrar? När man tittade på 
nyheterna såg man att det hände i andra 
länder. Då kom ännu mer rädsla. 

Vi åker till två butiker och handlar mat där vi har 
kommit underfund med vilka tider det är få 
människor i butiken. Jag springer iväg på mitt 
håll, min man åt andra hållet, och så plockar vi. 
Vi har två listor med oss. Han tar de grejerna 
han ska ha, jag tar de jag ska ha, och så ut ifrån 
butiken. Snabbt in, snabbt ut! 
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Effekter på sociala relationer och 
informellt stöd 

Jag ville inte träffa min mormor och morfar, 
jag var livrädd för att smitta dem. Du vill inte 
ha på ditt samvete att du kanske har gjort så 
att någon dör 

Ja, [när DV stängde ner] fick man liksom inget 
utbyte. Jag hade en jobbarkompis, som jag 
kunde prata med lite, men sen fick jag inte det. 
Och sen gick man hemma på dagen, och då 
umgicks man med barnen, man träffade inga 
vuxna. Och det blev liksom, det blev… Jag blev 
ledsen liksom. 
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Effekter på professionellt stöd 

Men när jag ringde till huvudkontoret och 
talade om ”ja, hur f… gör jag?” ”Det här är en 
räkning som ska vara betald! Hur gör jag?” 
”Jag måste ha dem”. Ja, då fick vi stå ute på 
gården i snöstorm 

Jag ställde in många möten för jag behöver se 
personen. Jag har svårt att tolka känslor om jag 
inte ser personen 

Jag brukar ju säga att när jag har mitt rätta 
boendestöd då blommar jag. Nu är jag som en 
vissen ros, för jag får inte den hjälpen jag 
behöver för att kunna göra mina andra saker. 

Kontaktperson, ledsagare allt ställdes in 
under pandemin… du fick inte ha personer i 
ditt hus längre. Du kunde få videosamtal, 
men det var inte samma sak. Allt brakade 
samman 
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Effekter på barnens skolgång 

Han sa ”jag förstår inte det här”, men jag kunde 
inte hjälpa honom. Jag har inte kunskap 

Jag sa till min son att han och hans kompisar 
kunde hjälpa varandra. Det funkade bra: de satt 
på altanen och jobbade tillsammans. Det var det 
bästa jag kunde komma på 

Det värsta är att hon har tappat så många 
kompisar 

Skolan anklagade mig för att ljuga om dotterns 
diagnos, men jag måste ha missuppfattat 
doktorn. Han var inte tillräckligt tydlig mot mig 

Jag sa till lärare ”du förstår inte hur personer 
med utvecklingsstörning fungerar och hade du 
velat veta hade vi kunnat lösa problemet” 
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Sammanfattning 

• Många föräldrar vittnar om påfrestningar på föräldra-barnrelationen 
under pandemin. 

• Föräldrars interna resurser (kognitiv och adaptiv förmåga, 
copingstrategier) påverkade deras förmåga att hantera den stress som 
pandemin innebar. 

• Graden av externa resurser (informellt socialt nätverk, professionellt 
support, samhällsinformation) påverkade föräldrars förmåga att 
hantera den stress som pandemin innebar. 
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Slutsats 

Vilka slutsatser kan vi dra inför en ny pandemi? 

• Samhällsnivå: 

• Nationella riktlinjer för att säkerställa anpassad information och professionellt 
stöd 

• Individuell nivå: 

• Enskilda handläggares och professionellas möjlighet att ge individanpassade 
insatser 
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Tack för att ni lyssnade! 

Tommie Forslund Stina Fernqvist Helena Tegler 
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