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Sammanfattning
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Författare:   Sussie Ekman och Pia Salo
Handledare: Daniel Lindberg

Syftet med detta uppsatsarbete är  att genom en kunskapsöversikt granska erfarenheter av uppväxt
och föräldrarnas omsorgsförmåga hos barn till  föräldrar med utvecklingsstörning och.att  genom
empiriska  data  belysa  på  vilket  sätt  dessa  personer  idag  beskriver  sin  barndom,  föräldrarnas
omsorgsförmåga  samt  andra  förhållanden  som  påverkat  uppväxten.  Resultaten  från
kunskapsöversikten jämförs sedan med det empiriska materialet  i  syfte  att  granska likheter och
avvikelser.
   Studien är kvalitativ och bygger på genomgång av tidigare forskning och litteratur, samt intervjuer
med fyra kvinnor vars mödrar har en utvecklingsstörning.  
   Det råder en tydlig dikotomisering i forskningen där fokus antingen ligger på föräldrarna eller
barnen.  Inom  båda  perspektiven  råder  olika  uppfattningar  om  huruvida  en  person  med
utvecklingsstörning är kapabel att vårda och fostra barn, liksom hur en förälders utvecklingsstörning
kan påverka barnet. 
   De  intervjuade  personernas  upplevelser  av  barndomen  är  givetvis  unika,  men  många
gemensamma  nämnare  återfinns  såväl  mellan  respondenter  och  tidigare  forskning,  liksom
respondenterna  sinsemellan.  Barn  till  föräldar  med  utvecklingsstörning  har  klassats  som  en
riskgrupp för att fara illa. Detta har bland annat visat sig genom omkastade barn- och föräldraroller,
brister  i  anknytningen  till  föräldrarna  samt  genom  otillräcklig  omvårdnad.  Trots  att  samtliga
respondenter mött svårigheter har de idag till stor del övervunnit dessa och beskriver överlag många
delar i sina liv som positiva.
   Det  finns  utöver  föräldrarnas  egen  omsorgsförmåga  ett  antal  faktorer  som  anses  vara
betydelsefulla  för  hur  dessa  barn  utvecklas.  Nätverket  har  i  den  tidigare  studier  utpektats  som
väsentligt för dessa familjer, vilket även påtalats av respondenterna. Entydiga resultat har även visat
att nära kontakt med ytterligare minst en vuxen person utöver föräldrarnas är en skyddsfaktor, vilket
respodenterna  till  stor  del  också  betonat.  Utbildning har  visat  sig  kunna fungera stärkande och
främjande för vuxenlivet, både enligt tidigare studier och de intervjuade kvinnornas erfarenheter.
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Förord

Att vi fick upp ögonen för uppsatsämnet var något av en slump, men när idén väl var född var den
svår att släppa. En och annan har närapå varnat oss för att studien skulle kunna bli alltför svår att
genomföra, och vi har själva också upptäckt att frågan är komplex och svårtillgänglig. Den väcker
känslor och vi har under arbetets gång  fått många reaktioner från såväl professionella inom socialt
arbete som av andra i omgivningen. Denna respons har inspirerat och väckt nya frågeställningar hos
oss och framförallt har vi ytterligare insett vikten av att lyfta frågan efter att ha talat med personer
som arbetar inom området.  
   Det är många som gett oss råd och tips på vägen och vi vill särskilt tacka följande personer:
Våra respondenter, utan vilka denna studie inte hade varit genomförbar. Lydia Springer, pskykolog
vid vuxenhabiliteringen i Uppsala, som bidragit med såväl nya kunskaper och perspektiv som med
uppmuntran  och inspiration.  Kerstin  Knuthsen,  författare  och  socialarbete,  för  all  hjälp.  Daniel
Lindberg, vår handledare, för alla goda råd och vägledningen genom uppsatsarbetet. 

Örebro december 2005
Sussie Ekman och Pia Salo
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The aim with this study is to through a research summary review experiences of growth and the
parents caring ability among children who has grown up with parents having intellectual disabilites,
and by empirical data  illustrate how these persons today describe their childhood, their parents
caring ability and other cicumstances that have affected the growth. The results from the research
summary are then to be compared with the results from the empirical data in purpose to review
similarities and discrepancies.
   The study has a qualitative approach and it  is  based on foundings from earlier research and
interviews with four women whos mothers have intellectual disabilities.
   In the existing research of this issue there is a clear dichotomy between whether the researchers
have  focused  on  either  the  children  or  the  parents.  In  both  perspectives  there  are  different
conceptions about whether a person with intellectual disabilities have the capacity to care for and
raise a child, as there is about how the parents intellectual disaparment affects the child.    
   The womens stories of the childhood are obviously unique, but they also have many experiences
in common, both among themselves as with what has been found in research. Children of parents
with intellectual disabilities have been classified as a risk group, wich has been shown by reversed
roles for child and parent, lack of attachment to the parents and by insufficient care. Despite the
difficulties that the women have faced, they describe many parts of their lives in positive terms
today. 
   There seems to be other influences in addition to the parents intellectual capacity that affect theese
childrens outcomes.  The informal network has been pointed out  as an important  factor of how
theese families cope with their daily lives, both by other research and the women participating in
this study. Close contact to at least one other adult beside the biological parents is also considered
promotive, as well as higher education. 
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