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Förord 
 

Efter min första termin på Socialhögskolan arbetade jag en sommar på två gruppboenden för 

psykiskt funktionshindrade. Bland de boende fanns också ett fåtal som också var 

utvecklingsstörda. En arbetskamrat lånade mig Lisbeth Pippings bok ”Kärlek och stålull” 

som skildrar Lisbeths uppväxt med en lindrigt utvecklingsstörd mamma. Boken berörde mig 

mycket. I samband med att jag läste boken så lade jag märke till hur de utvecklingsstörda 

kvinnorna på boendet talade om sina barn och om relationen dem emellan. Något barn hade 

avsagt sig kontakten och jag funderade över om det hade något samband med att denna 

kvinna hade svårt att sätta någon annans behov före sina egna. Efter min femte termin på 

Socialhögskolan arbetade jag under sommaren på en barn- och familjeavdelning inom 

socialtjänsten. Jag funderade mycket över begreppet föräldraförmåga vilket jag också hade 

gjort under min tidigare praktiktermin. Samtidigt gick jag och funderade på uppsatsämne och 

när en kollega föreslog utvecklingsstörda och föräldraskap så vaknade mitt intresse åter. 

Naturligtvis ville jag skriva om ett ämne som engagerade mig och eftersom jag, trots att det 

hade gått ett antal år, fortfarande mindes hur berörd jag hade blivit av Lisbeths bok, så kändes 

det som ett fruktbart ämnesval. Jag vill tacka mina respondenter som har tagit tid från sitt 

arbete för att diskutera detta ämne med mig. Det har varit otroligt givande och inspirerande 

att få ta del av era erfarenheter och av era kloka tankar. Sedan vill jag också tacka min 

handledare som har underlättat uppsatsarbetet genom sina synpunkter, sin tillgänglighet och 

sin uppmuntran.  

 

Lund, januari 2009 

Viola Bergman 
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1. Inledning 
 

1.1 Problemformulering 
Professionella inom socialt arbete möter familjer med svårigheter av olika slag. En sådan 

svårighet kan vara utvecklingsstörning eller svagbegåvning i kombination med ett 

föräldraskap. Socialstyrelsen (2005) skriver i publikationen ”Föräldrar med 

utvecklingsstörning och deras barn – vad finns det för kunskap?” att barn till 

utvecklingsstörda föräldrar kan betraktas som en riskgrupp. Det finns dock utvecklingsstörda 

föräldrar som klarar av sitt föräldraskap på ett tillräckligt bra sätt medan andra inte gör det 

(Socialstyrelsen, 2005). Socialnämnden skall verka för att barn och unga växer upp under 

goda och trygga förhållanden (Socialtjänstlagen kap 5 1 §). Många utvecklingsstörda och 

svagbegåvade har inte blivit diagnostiserade men socialtjänstens utredningsmetoder syftar 

inte till att avgöra hur en förälder är beskaffad när det gäller begåvning. Föräldrar som är 

utvecklingsstörda eller svagbegåvade men som saknar diagnos kan därför skapa en osäkerhet 

hos professionella inom socialtjänsten (Hindberg, 2003). Det är socialnämnden och länsrätten 

som avgör ifall ett barn riskerar att fara så illa i sin hemmiljö att det bör omhändertas enligt 

LVU (Lag om vård av unga). Av Socialstyrelsens rapport ”Barnet i rättsprocessen” från 

1995 framgick att det verkade vara svårare att få igenom LVU-ansökningar där föräldrarna 

var utvecklingsstörda eller känslomässigt omogna än om de exempelvis hade ett missbruk 

(Hindberg, 2003). Min fråga tar sin utgångspunkt i detta då jag undrar om lindrigt 

utvecklingsstörda och svagbegåvade föräldrar är en grupp som professionella inom socialt 

arbete finner det särskilt svårt att arbeta med. Om de professionella är rädda att kränka 

lindrigt utvecklingsstörda och svagbegåvade föräldrar och upplever det som svårt att tala om 

hur ett begåvningshandikapp kan påverka föräldraförmågan så riskerar det i slutändan att 

påverka barnen. Lindrigt utvecklingsstörda och svagbegåvades föräldraförmåga är en 

komplex fråga som inte har diskuterats särskilt flitigt i Sverige. Ett fåtal svenska studier 

belyser denna grupp och av dem finns bara en som utgår från de professionellas perspektiv. 

Därför blir det intressant att ta reda på hur professionella resonerar kring denna föräldragrupp 

och deras föräldraförmåga. I detta sammanhang blir det också intressant att titta på vad de 

professionella lägger i begreppet föräldraförmåga eftersom det inte är något väldefinierat 

begrepp. En viktig fråga i socialt arbete med barn är om och hur mycket en förälder kan 

förbättra sin föräldraförmåga. Eftersom en utvecklingsstörning eller en svagbegåvning är ett 

handikapp så blir det särskilt intressant att ta reda på hur de professionella ser på denna 
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grupps utvecklingspotential. Denna undersökning fokuserar således på ämnet ur ett 

professionellt perspektiv. Det som de professionella gör och deras syn får konsekvenser för 

de barn som har begåvningshandikappade föräldrar. I slutändan är det barnen som blir 

lidande om de vuxna i deras omgivning inte kan se till att de får växa upp under goda och 

trygga förhållanden där de kan utvecklas så gynnsamt som möjligt. Min undersökning kan 

bidra med kunskap om hur professionella inom socialt arbete ser på denna klientgrupps 

föräldraförmåga, dess utvecklingspotential samt om klientgruppen beskrivs som särskilt svår 

att arbeta med och i så fall på vilket sätt.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka svårigheter professionella möter i arbetet med 

begåvningshandikappade föräldrar. Vidare är syftet att undersöka, beskriva och analysera hur 

professionella ser på och resonerar kring begåvningshandikappades föräldraförmåga, dess 

möjlighet att utvecklas och begreppet föräldraförmåga som sådant.  

 

1.3 Frågeställningar 
 

 Upplever de professionella att socialt arbete med begåvningshandikappade föräldrar  

är särkskilt svårt och i så fall på vilket sätt?  

 Vad lägger de professionella i begreppet föräldraförmåga och vad avgör ifall den är 

tillfredställande eller inte?  

 Hur ser de professionella inom socialt arbete på föräldraförmågan hos 

begåvningshandikappade och hur resonerar de kring dess möjlighet att utvecklas med 

hjälp av stöd? 

 

1.4 Avgränsning 
Min undersökning är avgränsad på så vis att den handlar om socialt arbete med barn. Fem 

respondenter arbetar inom socialtjänsten och dess verksamheter med barn upp till 12 år (med 

undantag för en socialsekreterare som arbetar med barn upp till 18 år). En respondent arbetar 

som kurator på vuxenhabiliteringen med utvecklingsstörda vuxna som frivilligt söker stöd 
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där. Fyra av respondenten arbetar med dessa föräldrar inom ramen för socialtjänsten vilket 

innebär att de kan vara aktuella där p.g.a. en anmälan, att föräldrarna själva har sökt stöd, att 

socialtjänsten på något sätt har uppmärksammat att familjen kan vara i behov av stöd från 

socialtjänsten eller att de har en pågående insats.  

Jag har avgränsat min undersökning på så vis att den berör lindrigt utvecklingsstörda och 

svagbegåvade föräldrar. Gravt utvecklingsstörda och måttligt utvecklingsstörda blir sällan 

föräldrar och då de blir det så brukar det vara uppenbart för omgivningen att de inte kan klara 

föräldraskapet. I Sverige är det främst lindrigt utvecklingsstörda som blir föräldrar. Jag har 

valt att inkludera svagbegåvade i min undersökning eftersom det är en grupp som 

professionella ofta har diskuterat i de verksamheter inom socialt arbete där jag har arbetat 

eller praktiserat. Jag föreställde mig att det kunde vara svårare för de professionella att tala 

om hur ett begåvningshandikapp kan påverka föräldraförmågan då en förälder ligger på 

gränsen till att vara utvecklingsstörd eller till att vara normalbegåvad. Undersökningen 

avgränsas till att ta reda på hur de professionella resonerar kring arbetet med denna 

klientgrupp och inte konkret läsning och analys av utredningar, bedömningar eller domar. 

Den kommer heller inte att fokusera på konsekvenserna för barn som växer upp med 

begåvningshandikappade föräldrar utan på arbetet med dessa föräldrar ur ett professionellt 

perspektiv. Jag ämnar heller inte utveckla någon enhetlig definition för vad som kan betraktas 

som föräldraförmåga.  

 

1.5 Bakgrund 
Synen på utvecklingsstörda har förändrats under 1900-talet och utvecklingsstörda har idag 

samma grundläggande rättigheter som andra medborgare (Socialstyrelsen, 2005). Synen på 

utvecklingsstörning och föräldraskap har också förändrats. Under åren 1934 till 1976 var det i 

Sverige tillåtet att tvångssterilisera utvecklingsstörda för att förhindra att de blev föräldrar. 

Den nuvarande lagen om sterilisering är från 1976 och tillåter inte sterilisering mot 

individens vilja. 1973 upphävdes också de medicinska äktenskapshinder som tidigare hade 

funnit vilket inneburit att utvecklingsstörda som ville ingå äktenskap fick söka dispens om 

detta. Omsorgslagen från 1967 gjorde en åtskillnad mellan psykiskt sjukdom och 

utvecklingsstörning. Denna lag gav landstingen ansvaret för de utvecklingsstörda som bodde 

hemma eller på institutioner. Efter att socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen trätt i 

kraft började man undersöka möjligheterna till en kompletterande rättighetslag för 
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funktionshindrade. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gav 1994 

utvecklingsstörda rätt att få sina särskilda behov tillgodosedda (Runquist, 2003). LSS 

omfattar tre s.k. personkretsar där utvecklingsstörning ingår i den första av dessa 

personkretsar. I LSS finns sex insatser för vuxna och målet med dessa är att den 

funktionshindrade ska kunna leva som andra och vara delaktiga i samhället. Insatserna syftar 

inte till att vara ett stöd i den funktionshindrades föräldraroll men insatserna fungerar ibland 

så indirekt (Hindberg, 2003). De utvecklingsstörda som blir föräldrar är främst de som har en 

lindrig utvecklingsstörning. Det är oklart hur många föräldrar med utvecklingsstörning som 

lever tillsammans med sina barn i Sverige (Socialstyrelsen, 2005). Karl Henrik Gustavson, 

professor emeritus vid Uppsala Universitet, menar att uppskattningen av hur många barn som 

har föräldrar med en utvecklingsstörning eller svagbegåvning länge har varit felaktig i 

Sverige. Han menar att dessa barn tidigare har uppskattats till cirka 300-400 barn men att nya 

studier har visat att det kan röra sig om uppemot 23 000 barn (Uppsala tidning, 2008). År 

2005 startades ett treårigt samverkansprojekt i Uppsala vid namn FIB (Föräldrarna har en 

utvecklingsstörning/Intellektuell Begränsning). Målet med projektet var att minska risken för 

att barn far illa genom att utveckla stödinsatser för familjer där minst en av föräldrarna hade 

en utvecklingsstörning eller någon intellektuell begränsning. Målet var också att öka 

kunskapen om dessa familjer (Regionförbundet Uppsala Län, 2008).  

 

 

2. Metod 
Jag kommer nu att redogöra för hur jag har genomfört min undersökning och hur arbetet med 

denna uppsats har framskridit.  

 

2.1 Förförståelse 
En av anledningarna till att jag tyckte att detta uppsatsämne var intressant var just för att jag 

på sätt och vis upplevde det som ett känsligt ämne. Jag hade märkt att 

begåvningshandikappade och föräldraskap var ett ämne som väckte mycket känslor 

exempelvis i den allmänna debatten. I och med att det svenska samhället tidigare har hindrat 

begåvningshandikappade från att bli föräldrar så föreställde jag mig att det kunde finnas en 

rädsla att kränka den här gruppen åter igen. Min förförståelse påverkade alltså min syn på 
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ämnet på så vis att jag utgick från att det fanns svårigheter med att arbeta med dessa familjer. 

Detta blir tydligt exempelvis i min första frågeställning.  

 

2.2 Metodval 
Denna uppsats bygger på empiri som jag har samlat in genom att genomföra sex stycken 

semistrukturerade intervjuer med professionella som på något vis arbetar med barn och möter 

begåvningshandikappade föräldrar i sitt arbete. Detta innebär att jag har valt att fokusera på 

insamling av detaljerad information från ett fåtal istället för ytlig information från ett flertal. 

Kvale (1997) menar att valet av metod utgår ifrån den uppställda forskningsfrågan där 

kvantitet mäter hur ofta något förekommer, det vill säga mängden av något, medan kvalitet 

mäter egenskapen hos något (Kvale, 1997). När forskaren är mindre intresserad av hur ofta 

något förekommer och istället av hur det förekommer så kan en kvalitativ metod vara lämplig 

(Repstad, 1999). Mitt främsta intresse har inte varit att ta reda på hur ofta professionella 

möter denna klientgrupp även om det skulle kunna vara intressant i sig med tanke på att det 

finns rön som visar att den här gruppen är vanligare än vad man tidigare har trott. Jag har 

dock varit mer intresserad av hur professionella gör när de möter denna klientgrupp och jag 

har velat fånga de känslor som professionella eventuellt hyser kopplat till deras erfarenheter 

av att arbeta med denna klientgrupp. Denscombe (1998) menar att intervjuer kan vara 

lämpliga just när det gäller insamling av data som baseras på emotioner, känslor och 

erfarenheter. Vidare menar han att det kan vara lämpligt också i undersökningar av särskilt 

känsliga frågor (Denscombe, 1998) och jag framhåller att det ämne jag belyser i min 

undersökning kan betraktas som omstritt. Mitt val av kvalitativ metod och semistrukturerade 

intervjuer har givit mig möjlighet att vara flexibel och ändra inriktning på min undersökning 

under uppsatsarbetets gång. Repstad menar att forskarens nära kontakt med fältet också 

skapar en flexibilitet i själva mötet då det är möjligt att exempelvis ställa uppföljande frågor 

(Repstad, 1999). Detta är något som jag har gjort under intervjuernas gång för att utveckla 

särskilt intressanta resonemang eller för att låta mig ledas in på nya infallsvinklar som jag 

tidigare inte hade tänkt på. De frågeställningar som jag hade med mig under intervjuerna har 

under arbetets gång modifierats och fokuserats tack vara kontakten med fältet.  
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2.3 Den semistrukturerade intervjun 
Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att jag har haft en 

intervjuguide med teman och frågor som jag vill beröra under intervjun samtidigt som jag har 

behållit ett visst mått av öppenhet. En semistrukturerad intervju är en blandning mellan en 

strukturerad och en öppen intervju (May, 1997). Graden av struktur bestäms utifrån i vilken 

mån forskaren styr intervjun (Aspers, 2007). En semistrukturerad intervju kännetecknas av en 

flexibilitet gällande vilka frågor som ska diskuteras under intervjun och i vad mån den 

intervjuade ges möjlighet att utveckla sina resonemang (Denscombe, 1998).  

 

2.4 Urval 
Jag kommer att kalla de personer som har blivit intervjuade för respondenter. Repstad (1999) 

skiljer mellan informanter och respondenter även om han menar att det i praktiken kan vara 

fråga om samma personer. En informant kan vara någon som har sett något som redan har 

hänt eller som hjälper forskaren att observera något. En respondent bidrar mer med sina egna 

känslor, åsikter och uppfattningar om ämnet (Repstad, 1999). May (1997) beskriver det 

strategiska urvalet och snöbollsmetoden (May, 1997). Jag har gjort ett strategiskt urval på så 

vis att jag har kontaktat respondenter som jag visste var intresserade av mitt ämne och hade 

relevanta erfarenheter av klientgruppen. Två av mina respondenter tipsade mig om två 

personer som jag sedan intervjuade. På så vis har jag också gjort ett urval med hjälp av den 

s.k. snöbollsmetoden. Mina respondenter består av tre socialsekreterare, en enhetschef, en 

kurator och en förskollärare. De kommer att presenteras närmare i kapitel 6.  

 

2.5 Tillvägagångsätt 
Jag har inte haft några problem med att finna respondenter. Tvärtom tycker jag mig ha märkt 

att de jag har kontaktat har tyckt att mitt ämne varit intressant och viktigt att belysa. Två av 

mina respondenter utryckte mot slutet av intervjuerna att de var glada över att jag hade lyft 

ämnet på Socialhögskolan och bland andra studenter. Tre av mina respondenter hade jag haft 

kontakt med tidigare genom att jag hade arbetat på samma arbetsplats och alltså varit kollega 

med dem. Övriga tre hade jag inte träffat innan intervjuerna. Jag har fått tag på mina 

respondenter genom telefonsamtal eller via e-post och bestämt möte med dem. De har fått 

information om min undersökning och en respondent fick intervjuguiden skickad till sig i 

förväg. Jag hade beräknat varje intervju att vara cirka en timma men i praktiken blev bara en 
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av intervjuerna så lång. Övriga intervjuer varade mellan en halvtimma och femtio minuter. 

Jag inledde varje intervju med att informera om att jag skulle spela in intervjun på en digital 

diktafon och att respondenterna, arbetsplatsen och staden/stadsdelen skulle vara anonyma i 

uppsatsen. Jag informerade också om att respondenterna när som helst kunde ta tillbaka sitt 

samtycke till att medverka i uppsatsen och frågade om någon ville att jag skulle skicka den 

transkriberade intervjun till dem för eventuella kommentarer. Jag skickade ut dessa via e-post 

till fem av mina sex respondenter och en person har bett om några små ändringar men 

eftersom jag inte använt mig av de delarna av intervjun i uppsatsen så har jag inte behövt 

göra dem. Under en intervju bröts inspelningen (p.g.a. tekniskt fel) vid två tillfällen men 

återupptogs. Samtalet fortsatte dock emellan. När man läser den transkriberade intervjun kan 

man se att intervjupersonen syftar på sådant som vi pratade om när diktafonen var avstängd 

och man kan också se jag försöker leda tillbaka intervjupersonen till de teman som vi pratade 

om för att få det inspelat. Min intervjuguide var uppdelad i tre teman utifrån mina tre tidiga 

frågeställningar: svårigheter och/eller känslighet i utredning, behandling och bedömning, 

teori och perspektiv i utredningar och synen på föräldraförmågan och dess 

utvecklingspotential (se bilaga 1). Mitt syfte med dessa tre teman var att underlätta både 

själva intervjuerna och analysen av empirin. Under intervjuernas gång så fokuserade jag 

sedan på olika saker utifrån den befattning som den intervjuade hade och jag skalade också 

bort en del frågor i takt med att jag gjorde fler intervjuer. Exempelvis så började jag efter ett 

tag att ställa fler frågor om hur de professionella såg på utvecklingspotentialen av 

klientgruppens föräldraförmåga och färre frågor kring diagnostiseringens betydelse i arbetet. 

Detta på grund av att jag fann det första intressant och för att jag upptäckte att det senare 

tycktes ha en ringa betydelse. Jag transkriberade intervjuerna ordargrant och kodade sedan 

empirin utifrån följande tolv teman:  

 

1. Svårigheter/känslighet i utredning/behandling/bedömning och hur man talar om ämnet 
2. Teori och perspektiv i utredningar och i arbetet 
3. Synen på föräldraförmågan, barns behov, särskilda svårigheter 
4. Utvecklingspotential/generaliserbarhet 
5. Barnperspektiv 
6. Stöd 
7. Konsekvenser för barnen (identitet, riskgrupp) 
8. Attityder (rätt att vara förälder, alla kan få hjälp att vara föräldrar) 
9. LSS/omsorgslagen 
10. Omfattning (hur ofta de professionella möter begåvningshandikappade föräldrar) 
11. Arbetssätt i dessa ärenden. Övrigt 
12. LVU-ansökningar 
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2.6 Etiska överväganden 
Intervjuerna har spelats in, transkriberats och kommer sedan att förstöras då uppsatsen är 

framlagd och godkänd. Det är viktigt att påpeka att jag tidigare under en kort period har 

arbetat på den arbetsplats där tre av mina respondenter arbetar och således varit kollegor med 

dem. Detta innebar att jag hade en personlig relation till dem samt en viss inblick i deras 

verksamhet. Denna förförståelse kan ha både för- och nackdelar. Jag tycker mig se tre 

fördelar med detta. För det första så var det enkelt att få möjlighet att intervjua dem. För det 

andra så hade jag lättare kunnat upptäcka ifall det som de sa att de gjorde och det som de 

faktiskt gör hade skilt sig åt. Detta eftersom jag hade en viss inblick i hur det praktiska arbetet 

utfördes och hur man resonerade. Och för det tredje så tror jag att mina respondenter var mer 

avslappnade under intervjuerna än vad de hade varit om de inte hade träffat mig tidigare och 

detta kanske resulterade i att de öppnade sig mer. En nackdel skulle kunna vara att jag 

eventuellt var blind för vissa saker eftersom jag till viss del kände till arbetsplatsen och dess 

rutiner. Aspers (2007) tar upp detta som problematiskt (Aspers, 2007). En annan nackdel 

skulle kunna vara en benägenhet hos mig som forskare att vara mindre kritisk och 

ifrågasättande både i intervjusituationen och i analysen av min empiri.  

Min studie berör en grupp i samhället som kan betraktas som utsatt. Jag vill lyfta de 

eventuella svårigheter som kan finnas i professionellas arbete med dessa familjer och i dessa 

föräldrars föräldraskap. Samtidigt är jag väl medveten om att det inte är säkert att alla 

begåvningshandikappade föräldrar har svårigheter i sitt föräldraskap eller att professionella 

upplever dem som svåra att möta i socialt arbete. Fem av mina sex respondenter möter dock 

främst föräldrar som har svårigheter i sitt föräldraskap. Kuratorns klienter som har sina barn 

hos sig är lindrigt utvecklingsstörda och fungerar väl (dessa föräldrar har själva sökt stöd vid 

vuxenhabiliteringen). Under läsningen av resultat och analyskapitlet kan det därför vara bra 

att ha i åtanke att synen hos de professionella kan vara färgad av de erfarenheter de har. Detta 

innebär att det kan finnas begåvningshandikappade som fungerar väl i sin föräldraroll men 

som inte kommer i kontakt med socialtjänsten och därmed heller inte bidrar till att påverka de 

professionellas syn.  

 

2.7 Litteratur 
Genom att titta på referenslistor i böcker och i publikationer har jag fått en överblick av 

vilken litteratur som finns tillgänglig. Eftersom det inte finns särskilt mycket svensk 
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forskning om ämnet så har jag också använt mig av andra källor än avhandlingar och 

granskade (”peer review”) artiklar. Ett exempel på detta är Barbro Hindbergs (2003) bok 

Barn till föräldrar med utvecklingsstörning. Hindberg har tidigare varit sakkunnig på 

Socialstyrelsen och en av hennes böcker har jag tidigare haft som kurslitteratur under 

utbildningen. Boken har tillfört mycket i min uppsats då den sammanfattar den kunskap som 

finns om ämnet i Sverige och innehåller allt från aktuell lagstiftning, forskning och intervjuer 

med yrkesverksamma. För att få tag på Rönströms rapport kontaktade jag Rädda barnens 

bibliotek i Stockholm som skickade mig en kopia av den via brev eftersom rapporten var så 

gammal att den inte längre gick att beställa. Jag skickade också e-post till Gunvor Andersson, 

professor i socialt arbete vid Lunds universitet, för att få tag på hennes artikel som hon 

skickade till mig. Som tack för det kommer jag att skicka henne uppsatsen vilket hon bad om.  

 

2.8 Metodreflektion 
Tre relevanta begrepp i forskningssammanhang är reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

(Kvale, 1997). Reliabilitet innebär studiens tillförlitlighet. Jag har använt mig av kvalitativa 

intervjuer vilket innebär att jag inte helt har kunnat undgå att påverka studiens resultat 

eftersom jag har haft en aktiv roll under själva insamlingen av empirin. Min intervjuguide 

innehöll främst öppna frågor som började med ”hur”, ”vad”, ”vilka” eller ”vad tänker du på 

när du hör ordet..”. Men eftersom jag också ställde andra frågor eller omformulerade dem 

under intervjuerna så har jag säkerligen ställt åtminstone någon ledande fråga. Jag vill dock 

framhålla att innan jag exempelvis frågade någon om hur de såg på föräldraförmågan hos 

begåvningshandikappade så frågade jag först vad de lade i begreppet föräldraförmåga. 

Validitet innebär en reflektion över ifall studien mäter det som den avsåg att mäta. Min 

undersökning avsåg att undersöka hur professionella upplevde att det var att arbeta med 

begåvningshandikappade föräldrar och hur de såg på deras förmåga att vara föräldrar. Detta 

tycker jag att jag har gjort i och med att mina frågor under intervjuerna har kretsat kring detta. 

De professionella har haft möjlighet att faktiskt föra ett resonemang kring ämnet under själva 

intervjun vilket jag har fångat på band. Generaliserbarhet innebär ifall man utifrån studiens 

resultat kan dra slutsatsen att det är rimligt att anta att det förhåller sig såsom resultatet visar 

och att ett liknande resultat skulle fås vid en liknande studie. Jag menar att mina resultat 

främst belyser de erfarenheter som mina respondenter har av arbete med 

begåvningshandikappade föräldrar. Hälften av mina respondenter arbetar på samma 

arbetsplats och två av mina respondenter har tipsats mig om respondenter som de samarbetar 
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med. Detta innebär att en samstämmighet i syn och arbetssätt kan bero på att de arbetar i 

samma kontext snarare än att professionella generellt resonerar som de gör. Det är möjligt att 

andra professionella resonerar eller arbetar på ett liknande sätt men jag hävdar inte att det går 

att generalisera mina resultat till att gälla alla professionella som möter denna klientgrupp.  

 
 

3. Centrala begrepp 
 

3.1 Professionella 
Mitt samlade begrepp för att beskriva de sex respondenterna. Fem av dem är socionomer och 

en är förskollärare vilket innebär att alla har en akademisk utbildning. De arbetar med 

utredning, kurativt arbete, arbetsledning eller öppenvård och kommer i sitt arbete i kontakt 

med begåvningshandikappade föräldrar och deras barn. 

 

3.2 Begåvningshandikapp 
Min undersökning avgränsas till att innefatta lindrigt utvecklingsstörda och svagbegåvade 

föräldrar som har barn. Det finns flera begrepp som beskriver den här gruppen. Dessa kan 

exempelvis vara intellektuellt/kognitivt funktionshindrade, förståndshandikappade, 

begåvningshandikappade eller mentalt retarderade. Då jag hänvisar till forskning eller 

litteratur så använder jag främst det begrepp som forskarna och författarna själva har använt. 

Detsamma kommer ske då jag ordagrant citerar mina respondenter. Jag kommer, förutom i 

ovan nämnda undantag, att använda mig av begreppet begåvningshandikapp eftersom jag vill 

betona att min undersökning omfattar svagbegåvade och alltså inte enbart lindrigt 

utvecklingsstörda. 

 

3.2.1 Definitioner  
Det finns tre definitioner av utvecklingsstörning. Den administriva definitionen innebär de 

som har en LSS-insats, är inskrivna i särskolan eller får sjukbidrag p.g.a. bristande 

begåvning. Den sociala definitionen handlar om de som av intellektuella skäl inte klarar av 

de krav som samhället ställer. Utvecklingsstörningen blir enligt detta synsätt något som 
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påverkas av den miljö individen lever i. Det finns också en medicinskt/psykologisk definition 

som bygger på DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) (Andersson 

& Nilsson, 2003).  

 

A. Intellektuellt funktionshinder som ligger signifikant under genomsnittet, dvs. ett IQ-värde på 70 

eller lägre vid individuell testning.  

B. Samtidigt förekommande brister i nedsättning av adaptiv funktionsförmåga (dvs. personens förmåga 

att uppfylla den kulturella gemenskapen åldersanpassade krav) i minst två av följande avseenden: 

kommunikation, omsorg om den egna personen, boende, socialt/interpersonellt beteende, nyttjande av 

offentliga resurser, målinriktning, studier, arbete, fritid, hälsa och personlig säkerhet. 

C. Debut före 18 års ålder (Andersson & Nilsson i Hindberg, 2003, s 62) 

 

En normalbegåvad person har en IQ mellan 85-115 och de som befinner sig i intervallet 70-

85 betecknas som svagbegåvade. En lindrig utvecklingsstörning definieras som en IQ mellan 

50-70. En måttlig utvecklingsstörning definieras som en IQ mellan 35-50 och en svår 

definieras som en IQ på under 35 (Andersson & Nilsson, 2003).  

 

3.2.2 Definitioner i relation till min undersökning 
För att relatera dessa tre definitioner till min egen undersökning så kommer jag nu att 

redogöra för vilka grupper respondenterna i min studie möter i sitt arbete. En av 

respondenterna i min undersökning möter enbart klienter som är diagnostiserade som lindrigt 

utvecklingsstörda eftersom de enda av hennes klienter som har sina barn hos sig är de som är 

just lindrigt utvecklingsstörda. Övriga fem respondenter möter klienter som är 

diagnostiserade som lindrigt utvecklingsstörda eller svagbegåvade enligt den 

medicinsk/psykologiska definitionen. De möter också klienter som har beviljats insatser enligt 

LSS och på så vis kan betraktas som begåvningshandikappade enligt den administrativa 

definitionen. Vidare möter respondenterna klienter som kan betraktas som utvecklingsstörda 

enligt den sociala definitionen även om de kanske inte är diagnostiserade. Respondenterna 

möter säkerligen också klienter som tillhör gruppen utvecklingsstörda eller som är 

svagbegåvade men som inte har definierats som detta enligt den administrativa definitionen 

(de har aldrig sökt och beviljats någon LSS-insats) eller den medicinsk/psykologiska 
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definitionen (de har aldrig genomgått någon utredning). Förutom dessa grupper möter 

respondenterna då och då normalbegåvade klienter som av omgivningen uppfattas som 

utvecklingsstörda eller svagbegåvade då de har svårigheter att klara sitt vardagliga liv.  

Detta innebär att det blir svårt att tydligt definiera vad som kan betraktas som en lindrig 

utvecklingstörning eller svagbegåvning i min undersökning då respondenterna möter klienter 

som mer eller mindre tydligt kan definieras som detta. De klienter som beskrivs av 

respondenterna i min undersökning kan alltså vara en blandning av dessa definitioner eller 

helt sakna definition. Detta innebär dock inte att de inte kan ha liknande svårigheter i sitt 

föräldraskap som utvecklingsstörda generellt har. Klienterna har används som exempel då 

respondenterna har talat om sina klienter utifrån att de har medverkat i en undersökning som 

handlar om lindrigt utvecklingsstörda och svagbegåvade föräldrar. Samtliga respondenter 

informerades om att min undersökning omfattade lindrigt utvecklingsstörda och 

svagbegåvade. När jag ställde frågor under intervjuerna så refererade jag hela tiden tydligt till 

dessa grupper eller till begåvningshandikappade som jag använde som ett paraplybegrep för 

de två nyss nämnda begreppen. Jag vill dock framhålla att begreppet begåvningshandikapp 

kan vara lite missvisande eftersom det i detta sammanhang främst handlar om hur individen 

fungerar i vardagen och i sin föräldraroll. Graden av begåvning är alltså inte den avgörande 

faktorn när det gäller hur dessa föräldrar klarar av sitt föräldraskap utan andra faktorer spelar 

också in.  

 

3.3 Föräldraförmåga 
Föräldraförmåga är ett begrepp som används i socialt arbete men som inte är klart definierat. 

Jag har velat fånga den betydelse som professionella lägger i detta begrepp. För att ge en 

fingervisning om ungefär vad som kan avses med detta begrepp kommer jag här att 

sammanställa de sju punkter som Kari Killén tar upp i sin bok ”Svikna barn” under rubriken 

”Föräldrafunktioner”. Dessa punkter är:  

 

1. Förmågan att uppfatta barnet realistiskt. 

2. Förmågan till realistiska förväntningar om de beroendemässiga och känslomässiga behov som 
barnet kan tillfredställa. 

3. Förmågan till realistiska förväntningar på barnets förmåga. 

4. Förmågan att engagera sig positivt i samspelet med barnet. 
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5. Förmågan till empati med barnet. 

6. Förmågan att prioritera tillfredställandet av barnets mest grundläggande behov framför de egna 
behoven. 

7. Förmågan att bära egna smärtor och frustrationer utan att behöva avreagera sig på barnet (Killén, 
1994, s 160).  

 

 

4. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras forskning som är relevant för min studie. Det är främst de svenska 

studier som har gjorts som presenteras även om de har några år på nacken. Enligt 

Socialstyrelsens rapport Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn – vad finns det 

för kunskap? så går det till viss del att använda sig av nordisk forskning för att titta på 

svenska förhållanden medan det blir svårare att tillämpa forskning utanför Norden på svenska 

förhållanden (Socialstyrelsen, 2005).  

 

4.1 En inventering av barn till utvecklingsstörda mödrar  
Barn till mödrar med utvecklingsstörning – en inventering (1995) genomfördes av Börje 

Bager i dåvarande Skaraborg län. Syftet var att ge en fingervisning om hur situationen såg ut 

i liknande län men också i landet i stort. Barnen som var födda mellan 1986-1995 hittades 

genom att man undersökte vilka mödrar som var förtecknade i landstingets omsorgsarkiv. 

Bager fann att prevalensen var minst 1.4 promille vilket innebär 50 barn. Om man räknar på 

hela landet skulle det födas 160 barn om året som har en utvecklingsstörd moder. 80 procent 

av mödrarna hade en lindrig utvecklingsstörning (IQ mellan 50-70). Bager fann vidare att 

andelen kvinnor med utvecklingsstörning som föder barn var 30 procent under 1960-1970-

talet och 15 procent under 1980-1990-talet. Bager förklarar denna minskning med en större 

medvetenhet om preventivmedel och möjlighet till ökat psykosocialt stöd. Bager menar att 

studiens resultat stämmer väl överens med liknande studier gjorda i andra nordiska länder 

(Bager, 2003).  
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4.2 Socialarbetare och utvecklingsstörda föräldrar  
Gunvor Andersson (1992) skrev artikeln Socialarbetare och utvecklingsstörda föräldrar med 

utgångspunkt i ett forskningsprojekt genomfört för Socialvetenskapliga rådet. Artikeln 

belyser socialarbetares arbete med barn till föräldrar som har en utvecklingsstörning. 

Undersökningen avser 21 barn i 17 familjer där barnen blev barnavårdsärenden för att deras 

föräldrar var utvecklingsstörda. Socialsekreterarna intervjuades om hur de hade resonerat och 

handlat i dessa ärenden och om de kände sig nöjda eller missnöjda med något i 

handläggningen av ärendena. Barnen delades upp i tre grupper: placering genomförd, 

placering övervägd och inte tal om placering. Undersökningen visade att de svårigheter som 

finns i socialt arbete med barn ställdes på sin spets i ärenden där föräldrarna hade en 

utvecklingsstörning. Socialsekreterarna hade en ambivalent hållning när det gällde hur de 

skulle handla i dessa ärenden. Detta var också något som återspeglades i att professionella i 

dessa ärenden ofta var oeniga och dessa meningsskiljaktigheter fanns också inom 

förvaltningsdomstolsväsendet. Omhändertagande av barn till utvecklingsstörda föräldrar 

ansågs som extra kontroversiellt av några socialsekreterare. För att hantera dessa komplexa 

ärenden använde sig socialsekreterarna av undvikandestrategier genom att exempelvis vara 

passiva i ett ärende eller lämna ifrån sig ärendet till någon annan. Andersson menar att detta 

kan bero på en ambivalens angående hur man ser på utvecklingsstörda som sannolikt finns 

lika mycket i samhället som inom socialarbetarkåren. Hon efterlyser forskning om och debatt 

kring ämnet för att främja situationen för de barn som växer upp med utvecklingsstörda 

föräldrar och deras föräldrar (Andersson, 1992).  

 

4.3 Mödrar med utvecklingsstörning 
Evy Kollberg har skrivit den hittills enda avhandlingen på svenska om ämnet. Den heter 

Omstridda mödrar. En studie av mödrar som förtecknats som förståndshandikappade och är 

från 1989. Studien belyser mödrarnas situation snarare än barnens hälsa och utveckling 

(Hindberg, 2003). Studien innehåller både kvalitativa och kvantitativa data. Syftet med 

studien var att söka upp och beskriva de mödrar som hade definierats som 

förståndshandikappade och att söka faktorer med betydelse för föräldrafunktionen. Det senare 

analyserades utifrån de 32 intervjuer som gjordes med mödrar som någon gång hade 

definierats som förståndshandikappade och var födda mellan 1933 och 1965. Populationen i 

åldersintervallet var egentligen 51 mödrar men 19 av dem ville inte bli intervjuade. Analysen 

av intervjuerna vilade på psykodynamisk teori (Kollberg, 1989). Den behovsmodell som 
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Kollberg använde för att dela in mödrarna i två grupper innehöll fyra områden. Dessa var 

förståelse av barnets behov, möjlighet att tillfredställa barnets behov, möjlighet att ta emot 

stöd och om stödet hade någon effekt (Hindberg, 2003). Denna behovsmodell teoretiska 

utgångspunkt var Maslows behovsteori och Erikssons och Mahlers utvecklingsteorier 

(Kollberg, 1989). Resultatet visade att 19 av de 31 mödrarna bedömdes tillhöra en 

lågriskgrupp och 13 av dem en högriskgrupp. Kollberg bedömde att mödrarna i 

lågriskgruppen kunde tillfredställa barnets behov på ett någorlunda normalt sätt. Kollberg 

fann att mödrarnas föräldraförmåga inte hade något klart samband med deras grad av 

begåvning (Hindberg, 2003). Däremot så visade studien att mödrarnas förhållanden under 

uppväxttiden hade betydelse för hur de sedan själva klarade av att vara föräldrar (Kollberg, 

1989). En positiv självbild, psykisk mognad och stabilitet m.fl. var avgörande faktorer. Av de 

sextio procent av mödrarna som ansågs fungera väl som föräldrar fanns mödrar både med och 

utan stödinsatser. De fyrtio procent som inte ansågs fungera väl som föräldrar hade ofta en 

bakgrund med många separationer och otrygghet. Dessa hade svårigheter med att lita på 

omgivningen och hade en självbild som inte betraktades som positiv. Föräldrarna i gruppen 

hade själva antingen psykiska problem av något slag eller problem med missbruk eller så 

hade deras partner det. Mödrar i både lågrisk- och högriskgruppen kände en ständig oro för 

att deras barn skulle tas ifrån dem och de kände sig ifrågasatta. Många av mödrarna hade en 

negativ inställning till stödinsatser och särskilt hos högriskmödrarna fann Kollberg ett utbrett 

misstroende mot myndigheter (Hindberg, 2003).  

 

4.4 Barn till utvecklingsstörda i Sverige 
1981 gav Rädda Barnen ut en rapport som presenterade en uppföljningsstudie om barn som 

växt upp med utvecklingsstörda föräldrar. Studien Mentally retarded parents and their 

children. A follow-up study of 17 children with mentally retarded parents gjordes av Anita 

Rönström. 10 familjer och 17 barn följdes under en fyraårsperiod och en rad professionella 

var involverade i arbetet med familjerna. Barnens mödrar hade alla gått i särskola och hade 

en IQ på 60-80 vilket definierades som en lindrig utvecklingsstörning. Två av papporna var 

också lindrigt utvecklingsstörda och resterande var normalbegåvade (Rönström, 1981). Man 

tittade på barnen från småbarnsperioden upp till skolåldern och fann problem i form av 

försenad utveckling, känslomässiga störningar och beteendestörningar under hela perioden. 

Barnens svårigheter blev större ju äldre de blev. Samtliga barn hade utsatts för fysisk 

bestraffning. De två barn som hade omhändertagits tidigt var de enda som visade på en s.k. 
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normal utveckling. Samtliga mödrar hade växt upp under svåra omständigheter med 

missbrukande eller psykiskt instabila föräldrar och några hade själva blivit omhändertagna. 

Rönström menade att alla mödrarna saknade adekvata förebilder i sin roll som förälder. De 

studerade mödrarna hade fångats upp på barn- och mödravårdscentralerna och hade sedan fått 

stöd därifrån och av socialtjänsten. Studiens samtliga barn fick särskilt stöd i förskolan och de 

hade alla varit aktuella inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det vanligaste stödet till 

föräldrarna var en intensiv kontakt med socialtjänsten och hembesök av sköterskor. Några 

familjer hade också praktiskt stöd i hemmet (Hindberg, 2003). Rönström konstaterade att 

trots att många professionella hade arbetat med familjerna så hade det inte skett någon 

varaktig positiv förändring för barnen (Rönström, 1981).  

 

Christopher Gillberg, Marianne Geijer-Karlsson och Peder Rasmusson gjorde 1982 en studie 

vid namn Utvecklingsstörda föräldrar och deras barn. En långtidsuppföljning av 41 barn vid 

1-2 års ålder. De 15 kvinnor som medverkade i studien var förtecknade enligt 

omsorgsstyrelsen.  Av de 41 barnen i undersökningen var åttiofem procent aktuella hos 

socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen eller inom barnpsykiatrin. 14 barn misstänktes 

vara eller var utvecklingsstörda. 18 barn var fosterhemsplacerade och deras psykosociala 

utveckling var kraftigt försenad vid placeringen. De hade också utsatts för fysisk och psykisk 

misshandel. De som genomförde studien menade att man, tillsammans med resultatet av 

Anita Rönströms studie, kunde konstatera att mödrar med mental retardation och psykosocial 

belastning oftast inte kunde vårda och fostra små barn (Hindberg, 2003).  

 

4.5 En dansk studie 
Följande studie är intressant eftersom den visar på liknande resultat som de svenska och då 

den är gjord i ett land som till viss del liknar Sverige och svenska förhållanden.   

Jytte Faureholm genomförde 1994 undersökningen Du'er utvecklingshaemmede som 

foaeldre?. Den visade att det i Danmark fanns cirka 1000 barn som levde med en 

utvecklingsstörd förälder och cirka 600 utvecklingsstörda föräldrar. Den visade också på ett 

samband mellan mödrarnas föräldraförmåga och deras livssituation och under vilka villkor de 

växte upp. Det var alltså inte graden av begåvning som var avgörande för hur de fungerade 

som föräldrar. Intervjuer med 23 barn som hade en utvecklingsstörd förälder visade att 
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hälften saknade vänner. Fem av dem var utstötta i sin närmiljö eller mobbade och de hade 

också inlärningssvårigheter. De barn som inte själva var utvecklingsstörda hade svårigheter 

främst när det gällde det språkliga, emotionella och det sociala (Hindberg, 2003).  

 

4.6 Publikationer från Socialstyrelsen 
Jag kommer här att kort nämna de publikationer som Socialstyrelsen har givit ut i och med att 

jag har använt dem som en inkörsport till ämnet. Dessa publikationer skiljer sig åt när det 

gäller dokumenttyp, vetenskaplighet och vad de fokuserar på inom ämnet.  

År 2002 publicerades Det viktiga är hur man är mot sitt barn. Intervjuer med föräldrar som 

har en utvecklingsstörning (Dokumenttyp: redovisning av externa projekt och erfarenheter). 

Sex utvecklingsstörda mödrar och en pappa beskriver sina personliga upplevelser och 

erfarenheter av föräldraskap.  

År 2005 publicerades Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn – vad finns det för 

kunskap? (Dokumenttyp: underlag från experter) som är en sammanställning av befintlig 

forskning. Rapporten är indelad i tre delar: Föräldrar med utvecklingsstörning, barn till 

föräldrar med utvecklingsstörning och familjernas möte med myndigheter och professionella.  

År 2007 publicerades Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning (Dokumenttyp: 

lägesbeskrivningar) som bygger på ovannämda rapport med tillägg av yrkesverksammas 

erfarenheter, vetenskapliga studier, undersökningar och rapporter. Rapporten är uppdelad i tre 

delar: Barn, ungdomar och deras familjer, barn som har föräldrar med utvecklingsstörning 

och samarbete, samverkan och stödinsatser.  

4.7 Reflektioner 
När jag först bekantade mig med den forskning som jag nu har presenterat så fick jag en 

ganska dyster bild av begåvningshandikappade och föräldraskap uppmålad för mig. Denna 

bild hade jag sedan i bakhuvudet när jag gjorde mina intervjuer. Min egen ambivalens inför 

ämnet kom på så vis fram i ljuset och jag tror att den har gett mig en djupare förståelse för 

komplexiteten i dessa ärenden och varför det faktiskt knappt varken talas eller forskas särskilt 

mycket kring detta ämne. Det är tungt att säga att en viss grupp har svårigheter i sitt 

föräldraskap på grund av något som de inte kan rå för samtidigt som en socialarbetare måste 

stå på barnens sida och trygga en så gynnsam utveckling som möjligt.  



21 
 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 
Jag kommer nu kort att presentera psykodynamisk teori och dess utveckling för att ge en 

bakgrund till objektrelationsteorin som har vuxit fram ur denna breda teoribildning. Det är 

sedan en liten gren av objektrelationsteorin som jag kommer att använda i analysen av mitt 

empiriska material. Under intervjuerna och transkriberingen av mitt empiriska material tyckte 

jag mig finna begrepp och synsätt som kunde betraktas som psykodynamiska. Min 

undersökning fokuserar främst på socialt arbete med små barn. I det sammanhanget blir det 

viktigt att sätta ord på det samspel som sker mellan barn och omsorgsperson då barnets tidiga 

relationers kvalité anses påverka dess relationer också i vuxenlivet.   

 

5.1 Psykodynamisk teori 
Inom psykodynamisk teori ser man människan i ljuset av hennes tidigare utvecklingshistoria 

vilket innebär att en människas sätt att vara eller handla på så vis blir förståeliga utifrån 

hennes tidiga historia. Inom varje människa samverkar psykiska krafter vilka påverkar hennes 

handlingar och hur hon upplever världen. Ett exempel på ett psykodynamiskt begrepp är 

försvarsmekanismer (Cullberg, 2003). Lindèn (2002) menar att det i socialt arbete finns en 

benägenhet att låna teorier från andra discipliner men att få tycks använda psykodynamiska 

sådana. Detta menar hon kan bero på att det i socialt arbete betraktas som mer fruktbart att 

möta klienten i nuet istället för att gå tillbaka historiskt och intressera sig för klientens 

barndom. Denna inställning kan ha sitt ursprung i att psykodynamisk teori ofta för tankarna 

till Sigmund Freud och hans psykoanalys trots att psykodynamisk teori har utvecklats och 

gått från sk. en-personspyskologi till två-personspsykologi. Modern psykodynamisk teori 

fokuserar på samspel och relationer i vilka skador kan uppkomma men också repareras 

(Lindén, 2002).  

 

5.2 Klassisk psykoanalys till affektteori 
Sigmund Freud utvecklade den psykoanalytiska teorin och terapin. Freud menade att 

mänskligt handlade styrdes utifrån aggressionsdriften och sexualdriften. Freuds behandlande 

arbete inriktade sig på klientens barndomsupplevelser och drömmar. Efter Freuds död 1939 

började hans driftbegrepp att ifrågasättas. Sigmunds dotter Anna Freud började koncentrera 
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sig på jaget och dess samspel med drifterna. Erik Holmburger Eriksson utvecklade en teori 

om individens psykosociala utveckling. Detta brukar kallas för jagpsykologi men det är ingen 

enhetlig teori. Med tiden så började psykodynamiker att intressera sig för att göra direkta 

observationer av barn och objektrelationsteorin växte fram, en teori som betonade just 

samspelet mellan barnet och dess omgivning. Inom självpsykologi har man börjat att se 

barnet som en individ med en begynnande uppfattning om sig själv och vem det är i 

förhållande till sin omgivning. Affektteoretiker menar att det är affekterna (vrede, fruktan, 

lycka o.s.v.) som ett litet barn använder för att skapa en förståelse för sig själv och andra.  

Lindén menar att den psykodynamiska utvecklingspsykologin har gått från drift till känsla när 

det gäller vad som betraktas som psykets viktigaste informationsprocess (Lindén, 2002).  

 

5.3 Objektrelationsteorin 
Objektrelationsteorin är egentligen inte en enhetlig teori utan snarare ett perspektiv med flera 

infallsvinklar. Enkelt uttryckt så handlar objektrelationsteorin om hur det lilla barnet 

utvecklar och etablerar känslomässiga relationer och hur barnets inre representationer formas 

utifrån tidiga upplevelser av sin omgivning. Uttrycket objekt är centralt och står för de yttre 

objekt som barnet samspelar med vilka i första hand är deras primära omsorgspersoner 

(Lindén, 2002). Det tidiga samspelet med omsorgspersonerna (objekten) ses som centralt och 

den mest kritiska perioden i ett barns liv är mellan 0-3 år. Begreppet objektrelationer 

användes först av en av Freuds lärjungar Sándor Ferenczi. En annan tidig teoretiker var 

Ronald Fairbairn som menade att det viktigaste för ett litet barn var att söka objektet, det vill 

säga, kontakt med en annan människa, ett synsätt som inte stämde med Freuds tankegångar 

om att barnet främst sökte tillfredställa sina egna behov. När tankarna om objekt och 

objektrelationer började diskuteras i England under 1940-talet uppkom stridigheter mellan 

olika grupper inom den psykoanalytiska föreningen. Denna oenighet ledde till att föreningen 

delades upp i en freudiansk grupp, en kleiniansk grupp och en oberoende grupp (Lindén, 

2002). 

 

5.4 Donald Winnicott 
Donald Winnicott tillhörde den oberoende gruppen inom brittisk objektrelationsteori (Linden, 

2002). Han var barnläkare och barnpsykiatrisk konsult verksam i England. Han har lämnat 

många teoretiska bidrag till psykologin även om han aldrig utvecklade någon enhetlig teori. 
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Han har exempelvis bidragit med begrepp som övergångsobjekt och hållande (Igra, 1984). 

Winnicott beskriver ett barns utveckling som en resa som innefattar tre stadier: absolut 

beroende, relativt beroende och på väg mot oberoende (Winnicott, 1993).  

Jag kommer nu att presentera de tre begrepp som jag kommer att använda mig av i min 

analys. Dessa är Winnicotts begrepp ”tillräckligt bra föräldraskap”, ”hållande” och den 

”hållande miljön”. Begreppet ”tillräckligt bra föräldraskap” har jag själv stött på i praktiskt 

socialt arbete med barn dels genom att kollegor har använt sig av det och dels har begreppet 

dykt upp i mitt eget huvud. Begreppet har då används som ett tankeredskap i resonemang 

kring hur ett barn har det i sin familj. Vidare har begreppet också används som ett 

tankeredskap när socialarbetaren ska motivera varför barnet/familjen inte har behov av någon 

insats. Lindén (2002) menar att det är viktigt att titta på vad som är positivt och vad som 

främjar utveckling i en familj och för att göra detta kan man titta på vilka skyddande faktorer 

som finns kring barnet. I detta sammanhang menar Lindén att Winnicotts begrepp 

”tillräckligt bra miljö” (”good enough environment”) kan vara bra att ha i bakhuvudet. När 

det gäller Winnicotts begrepp ”hållande” så menar Lindén att detta är ett begrepp som 

förbises i socialt arbete och argumenterar för detta som ett fruktbart perspektiv i det sociala 

arbetets praktik. Hon menar att ”hållande” i socialt arbete kan handla om att socialarbetaren 

orkar stanna kvar i kontakten med klienten, håller ramarna (tidsramar, överenskommelser) 

eller förmedlar ett hopp i svåra situationer (Lindén, 2002).   

 

5.4.1 Tillräckligt bra föräldraskap 
Winnicott började använda begreppet ”good enough mothering” i slutet av 1960-talet 

(Socialstyrelsen, 2005). Numera används ofta ”good-enough parenting” vilket på svenska 

översätts till ”tillräckligt bra föräldraskap”. Denna översättning används bl.a. av Hindberg, 

Killén och av Socialstyrelsen. Winnicott använder begreppet ”tillräckligt bra föräldraskap” i 

samband med kommunikationen mellan barnet och dess omsorgspersoner. Denna 

kommunikation kan vara osynlig så länge den fungerar och mer synlig då den inte fungerar. 

Med begreppet ”tillräckligt bra” ville Winnicott betona det relativa i omsorgen av ett barn 

(Abrahamsen, 1997). Han ville också undvika en idealiserad syn på föräldraskapet 

(Winnicott, 1991). En ”tillräckligt bra” förälder gör inte alltid rätt och aldrig fel. Ett barn med 

en ”tillräcklig bra” föräldern har dock positiva upplevelser som överväger de negativa. Ett 

litet barn är helt beroende av sina omsorgspersoner men Winnicott menar att barnet inte är 
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redo att förstå detta. Det lilla barnet behöver leva i en illusion av att det är själv påverkar 

omgivningen och att barnet och omsorgspersonen är samma person. En omsorgsperson får 

dock inte mista sin egen identitet i samspel med barnet. I själva verket är det naturligtvis inte 

så att barnet kan påverka ifall dess omsorg är tillfredställande eller inte. Barnet befinner sig 

på så vis i en utsatt position då det antingen kan ta emot en tillfredställande omsorg eller 

motsatsen. Enligt Winnicott så upplever det lilla barnet världen som god eller ond utifrån 

kvalitén på dess omsorg. I och med att omsorgspersonerna låter barnet ta del av världen i 

doser som det klarar av utvecklas barnets själv (Abrahamsen, 1997). Denna process kallas för 

desillusioneringsprocess. En ”tillräckligt bra” förälder låter barnet ta del av världen i små 

doser och kan tillfredställa barnets behov (Eriksson & Lundh, 1994). En ”tillräckligt bra” 

förälder ger barnet bröstet då barnet själv skapar det i sitt inre för att det har behov av mat, 

vilket gör att barnet kan hålla fast vid illusionen att det påverkar omgivningen utifrån sina 

egna behov. Enligt Igra så menar Winnicott inte bara moderns fysiska bröst när han talar om 

bröstet utan också andra delar av barnets omsorg än just matningen exempelvis kärlek och 

lyssnande. Om barnets desillusioneringsprocess äger rum på ett ”tillräckligt bra” sätt så kan 

barnet så småningom lära sig att skilja på sig själv och omgivningen. För att barnet ska lära 

sig att vara ensamt måste det först lära sig att vara ensamt då omsorgspersonen är närvarande 

(Igra, 1984). En ”tillräckligt bra” omsorg spelar alltså en roll i barnet uppbyggnad av inre 

bilder. Barnet behöver skapa positiva inre bilder av sina omsorgspersoner för att kunna bära 

dessa med sig för att i förlängningen klara av att vara utan dem (Abrahamsen, 1997). 

Winnicott menar att en tillfredställande föräldraromvårdnad innehåller tre överlappande 

stadier. Ett av dessa är ”hållandet” som jag kommer att utveckla närmare i nästa avsnitt 

(Winnicott, 1993).  I boken Spädbarn och deras mödrar (1991) ger Winnicott ett exempel på 

vad som inte är ett ”tillräckligt bra föräldraskap”. Han tar upp mororereflexen som innebär att 

om någon låter ett litet barns huvud falla bakåt så kommer barnet att göra en 

omfamningsrörelse med armarna. Reflexen testas av en läkare vid en viss ålder. Winnicott 

skriver att det gör ont i en förälder som ser på när läkaren testar denna reflex på barnet 

eftersom den vet att det kan upplevas som obehagligt för barnet. Att utsätta barnet för denna 

obehaglighet vid ett tillfälle kommer inte att skada barnet men om det sker vid upprepade 

tillfällen så kan det göra det. Winnicott menar att om en förälder enbart av intresse eller för 

nöjes skull upprepade gånger tog upp barnet för att testa denna reflex så vore det ett exempel 

på en detalj i vad han menar inte är ett ”tillräckligt bra föräldraskap” (Winnicott, 1991).  
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5.4.2 Hållande och den hållande miljön 
Jag kommer nu att beskriva Winnicotts begrepp ”holding” och ”the holding environment” 

vilket jag kommer att översätta till att ”hålla”, ”hållande” och ”den hållande miljön”. För att 

tydliggöra begreppet kommer jag först att reda ut ett annat av Winnicotts begrepp som utgör 

grunden för ”hållande”.  

 

5.5 Det primära moderskapstillståndet 
Winnicott tycker sig ha identifierat ett särkskilt psykiatriskt tillstånd hos mödrar under och 

efter en graviditet. Detta tillstånd benämner han som det primära moderskapstillståndet. 

Winnicott menar att detta tillstånd successivt utvecklas under graviditetens gång för att sedan 

avta några veckor efter barnets födelse (Winnicott, 1993).  

I det tillståndet kan mödrar så att säga placera sig själva i barnets kläder. Det innebär att de utvecklar en 

förbluffande förmåga att identifiera sig med barnet och det gör att de kan uppfylla de grundläggande behoven 

hos barnet på ett sätt som ingen apparat klarar och ingen undervisning kan uppnå (Winnicott, 1991, s 47-49).  

Alla mödrar upplever inte detta tillstånd oavsett om de är friska eller välfungerande som 

mödrar i övrigt. En moder med flera barn kan uppleva tillståndet med ett av sina barn men 

inte med dess syskon (Winnicott, 1993). En moder som inte har upplevt det primära 

moderskapstillståndet med sitt barn bör enligt Winnicott kompensera denna tidiga 

felutveckling vilket han dock menar inte är helt enkelt. Kompensationen kan ske av modern 

eller av samhället och den kan vara fruktbar men Winnicotts poäng är ändå att 

kompensationen kommer när tåget så att säga redan har gått. Kompensationen faller sig inte 

naturlig och innebär därmed en stor påfrestning för barnet (Winnicott, 1993).  

 

5.6 ”Hållande”  
Det primära moderskapstillståndet bildar en grund för Winnicotts begrepp ”hållande” 

(Winnicott, 1993). För att hållandet ska bli ”tillräckligt bra” så menar Winnicott att modern 

bör ha haft förmåga till det primära moderskapstillståndet (Abrahamsen, 1997). ”Hållande” är 

en av tre överlappande stadier i vad Winnicott menar är tillfredställande föräldraromvårdnad. 

Förutom ”hållande” så handlar det om att modern och barnet och sedan modern, barnet och 

fadern lever tillsammans. Att leva tillsammans innebär den fas där barnet upptäcker objekt att 

relatera till som inte är en del av det själv (Winnicott, 1993). I ”hållandets” fas är barnet 
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absolut beroende vilket innebär att det inte kan kontrollera omvårdnaden men gynnas eller 

missgynnas beroende på omsorgens kvalité (Winnicott, 1993). Därför är det av vikt att 

omsorgen av barnet är kontinuerlig, pålitlig och förutsägbar (Abrahamsen, 1997). Den 

”hållande” fasen pågår alltså då barnet ännu inte har upptäckt att det är fristående i 

förhållande till sin moder. Rent konkret kan ”hållande” innebära att barnets skyddas mot 

fysiologisk kränkning, att dess ömtålighet beaktas (exempelvis temperatur, ljud, beröring och 

risk att falla), en dygnsomvårdnad som är anpassad efter det unika barnet och en notering av 

barnets utveckling både fysiskt och psykiskt. Enligt Winnicott så kan man inte genom 

undervisning avhjälpa någon som inte har förmågan att ge en tillräckligt god omsorg. Någon 

som kan ge detta kan dock förbättra sin förmåga genom att själv ta emot omsorg. Alla har 

inte förmågan att ”hålla” ett barn fysiskt vilket för barnet blir ett sätt att uppleva kärlek. 

Winnicott menar att ett spädbarn känner av detta och reagerar med osäkerhets och gråt om 

någon inte har denna förmåga (Winnicott, 1993). Detta innebär dock inte att all spädbarnsgråt 

är ett tecken på brist på kärlek.  

Barn kommer inte ihåg att de blir väl hållna – vad de kommer ihåg är den traumatiska upplevelsen att inte bli 

tillräckligt väl hållna (Winnicott, 1991, s 77).  

”Hållande” innebär att omsorgspersonen håller barnet fysiskt och psykiskt och Winnicott 

menar att det är lika illa att tappa barnet ur tankarna som att tappa det rent fysiskt 

(Abrahamsen, 1997).  

 

5.7 Den hållande miljön 
En ”hållande miljö” för ett barn är en miljö där de vuxna anpassar sina handlingar efter barnet 

(Abrahamsen, 1997) 

Den totala hållande miljön (”the holding environment”) som barnets omsorgspersoner åstadkommer med hjälp 

av en primär moderlig upptagenhet (det primära moderskapstillståndet, min anm) har ett dubbelt syfte: Att möta 

barnets olika behov med inlevelse och identifikation, och att minimera fysiska och psykiska kränkningar 

(Abrahamsen, 1997, s 93).  

För att omsorgspersonerna ska kunna upprätthålla en ”hållande miljö” för sitt barn så behöver 

de själva uppleva att deras omgivning är ”hållande” (Abrahamsen, 1997).  
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5.8 Att själv ha blivit ”hållen” för att kunna ”hålla” 
Winnicott menar att en omsorgsperson som inte blev ”hållen” under sin spädbarnstid inte har 

några införlivade bilder av detta i sitt inre vilket gör det svårt för omsorgspersonen att skapa 

en ”hållande” miljö för sitt barn. Det räcker inte att vägleda en förälder att ”hålla” sitt barn 

om den inte har upplevt det själv. Istället måste man se till att omsorgspersonen själv blir 

”hållen” och på så vis kan skapa en inre bild av detta som sedan förhoppningsvis kan ges 

vidare till barnet (Abrahamsen, 1997). 

 

5.9 Reflektioner  
Jag menar att Winnicotts begrepp ”tillräckligt bra föräldraskap”, ”hållande” och ”den 

hållande miljön” är lämpliga verktyg att använda i analysen av min empiri då de kan 

analysera hur ett barn har det, vilka behov de har och hur samspelet mellan barn och förälder 

fungerar. Praktiskt socialt arbete med barn kan handla om att utreda föräldraförmågan utifrån 

ett barns praktiska och känslomässiga behov och hur föräldrarna tillfredställer dessa. 

Winnicott synliggör med sina begrepp den omsorg som en förälder ger sitt barn och hur 

samspelet dem emellan fungerar. En god omsorg och ett fungerande samspel är viktigt för att 

ett barn ska utvecklas gynnsamt och utveckla förmåga att skapa goda relationer i sitt framtida 

liv.  

 

6. Presentation av respondenterna 
Jag kommer att kalla mina respondenter för respondent 1, 2, 3 o.s.v. i löpande text och i 

samband med citat förkorta detta till R1, 2, 3 o.s.v. Presentationsordningen har inget samband 

med i vilken ordning de presenteras nedanför. Jag kommer att benämna respondenterna vid 

kön i analysen men inte i följande presentation. 

 

• Socialsekretare som arbetar på en barn- och familjeavdelning i en mellanstor stad 

med barn från 0-12 år som har arbetat med barnutredningar under cirka 9 år. 

• Socialsekreterare som arbetar på en barn- och familjeavdelning i en mellanstor stad 

med barn från 0-12 år som har arbetat med barnutredningar under cirka 20 år och 

totalt 25 år inom socialtjänsten. 
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• Socialsekreterare som arbetar med barn från 0-18 år inom en särskild 

utredningsverksamhet för komplexa barnutredningar i en större stad. Utredningarna 

pågår under åtta veckor och utredarna har en nära kontakt med familjen och dess 

vardagsliv under denna tid. Socialsekreteraren har arbetat med barnutredningar under 

cirka 10 år.  

• Enhetschef som arbetar på en barn- och familjeavdelning i en mellanstor stad med 

barn från 0-12 år. Enhetschefens totala arbetstid inom socialt arbete är cirka 40 år 

vilket innefattar 18 år som chef, 10 år som skolkurator och arbete som 

socialsekreterare med alla slags uppgifter inom individ- och familjeomsorg.  

• Kurator som arbetar på vuxenhabiliteringen i en mellanstor stad med vuxna som har 

ett funktionshinder och som själva söker stöd där. Kuratorn har arbetat där sedan 

2004 och med socialt arbete sedan 1992.  

• Förskollärare som arbetar på en särskild familjeförskola i en större stad. Till 

familjeförskolan kommer barnen tillsammans med sina föräldrar och för att få 

komma dit krävs ett bistånd från socialtjänsten. Detta innebär att alla föräldrar som 

kommer dit har brister i sin föräldraförmåga. Förskolläraren har arbetat på 

familjeförskolan sedan 1997 och med annan förskoleverksamhet i 20 år och är 

utbildad Marte meo- terapeut. 

 

 

7. Resultat och analys 
När jag återger citat i detta kapitel så har jag tagit bort småord (t.ex. ”ju”, ”eh”, ”ehm”) samt 

onödiga upprepningar för att öka läsvänligheten. I de citat där jag har tagit bort mer än bara 

något litet ord så kommer detta att markeras med följande tecken: (---).   

 

7.1 Tillräckligt bra föräldraförmåga 
Jag kommer nu att använda Winnicotts begrepp ”tillräckligt bra föräldraskap” för att 

analysera min empiri. Jag kommer dock att omformulera begreppet till ”tillräckligt bra 

föräldraförmåga”. Genom att redovisa mina resultat ämnar jag utreda vad professionella inom 
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socialt arbete lägger i detta begrepp. Innan jag börjar vända och vrida på begreppet 

”tillräckligt bra” så kommer jag att redovisa de professionellas syn på föräldraförmåga och i 

synnerhet synen på föräldraförmågan hos begåvningshandikappade.  

 

7.1.1 Vad är föräldraförmåga? 
R1 framhöll förmågan att prioritera barnets behov och betonade på så sätt att föräldraförmåga 

inte var något konstant eftersom barn kan kräva olika mycket föräldraförmåga under olika 

stadier under uppväxten. R2 menade att en förälder behöver kunna skapa bra omständigheter 

kring sitt barn både på ett praktiskt och på ett känslomässigt plan. R5 lyfte likaså fram 

förmåga att tillfredställa barnets psykologiska och praktiska behov. Hon tog också upp 

förmågan att prioritera barnets behov, en insikt i sitt hjälpbehov och förmåga att ta emot stöd 

som centralt. R6 uttryckte också att föräldraförmåga var att tillgodose ett barns fysiska och 

psykiska behov.  

 

7.1.2 Synen på föräldraförmågan hos begåvningshandikappade 
R1 uttryckte att begåvningshandikappade som är föräldrar behöver stöd för att barnen inte 

ska komma till skada. Hon framhöll dock att hennes negativa syn kunde ha att göra med att 

hon främst träffade begåvningshandikappade föräldrar som inte fungerade. R2 menade att 

den kunde vara både bra eller mindre bra och att det berodde på hur föräldern var och vad han 

eller hon hade för egna erfarenheter. Hon betonade också att synen på hennes arbetsplats var 

att det inte alltid gick att stötta begåvningshandikappade till att vara bra föräldrar. R5 

resonerade som så att alla människor har en utvecklingspotential men att man heller inte bör 

utsätta en förälder för mer ansvar än vad den klarar av. Vidare betonade hon vikten av att det 

var barnets behov av en förälder som skulle komma i främsta rummet. R3 menade att det var 

viktigt att analysera vilka konsekvenser föräldrarnas begåvningshandikapp fick för barnet och 

strängt ifrågasätta ifall det trots dessa var tillräckligt bra för barnet. Han tillade också att när 

han tänkte tillbaka på socialtjänstens agerande i dessa ärenden så kunde han tycka att de hade 

underskattat de negativa följderna för barnen att leva med begåvningshandikappade föräldrar. 

Exempelvis så menade han att han i efterhand hade förstått att kompenserade insatser från 

socialtjänsten inte hade gett tillräckligt med trygghet för barnen i dessa familjer. R4 menade 

att alla föräldrar brister på något sätt och att detta främst har att göra med hur föräldern är 

som person. Det viktigaste som förälder var att kunna be om hjälp om det behövdes vilket 
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hon tyckte att hennes begåvningshandikappade klienter var bra på. R6 framhöll att alla 

föräldrar har en utvecklingspotential men att det i slutändan blev viktigt att de kunde 

utvecklas i ett rimligt tempo.  

En faktor som flera respondenter nämnde i sammanhanget och som jag uppfattade påverkade 

synen på föräldraförmågan hos begåvningshandikappade var attityder. Det var oklart rent 

konkret vilka som gav uttryck för dessa attityder men jag uppfattade det som att det kunde 

vara människor som de professionella mötte i sitt arbete, sitt privatliv eller värderingar som 

florerar i exempelvis den allmänna debatten och i media. Dessa attityder nämns som 

svårigheter i arbetet med familjer där föräldrarna är begåvningshandikappade. R1 och R2 

menar att människor tror att alla kan vara bra föräldrar och att om någon inte kan det så kan 

man få hjälp att kunna bli det. R2 tar dock upp att en personal som bor hos en familj dygnet 

runt inte är vad människor menar med denna hjälp utan det är snarare hjälp för att sedan 

kunna klara föräldraskapet på egen hand som avses. R1 menar att barn till utvecklingsstörda 

har blivit svikna på så vis att få vill se att det kan finnas svårigheter för dessa barn vilket hon 

menar kan bero på att människor vill tro att alla kan vara föräldrar. Hon tror att detta härrör 

från det dåliga samvete som hon menar att människor har inför de tidigare genomförda 

tvångssteriliseringarna. Även R2 tar upp det senare som en orsak till att människor har svårt 

att hantera begåvningshandikappade och föräldraskap. R5 nämnde att hon hade stött på 

fördomar om begåvningshandikappade och vilka förmågor de hade och berättade om ett 

exempel där en förskola hade en mer negativ uppfattning om en förälders förmåga än vad 

socialtjänsten hade. Vidare berättar R4 att hon har märkt att begåvningshandikappade 

föräldrar har väckt mycket oro på instanser med vilka hon samarbetar och att den oron har 

handlat om hur det kommer att gå för barnen och om det verkligen är rätt att 

begåvningshandikappade skaffar barn. Andersson (1992) framhåller att den ambivalens som 

finns avseende utvecklingsstörda och föräldraskap i samhället troligtvis också finns inom 

kollegiet socialarbetare (Andersson, 1992). Detta framstår som fullt rimligt i och med att 

socialarbetare är en del av en samhällelig kontext och borde kunna påverkas av denna. Att 

flera respondenter har nämnt dessa attityder kan tyda på att de förhåller sig till dessa i 

formandet av sin syn på begåvningshandikappades föräldraförmåga.  
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7.1.3 Vad är ”tillräckligt bra”?  
Hindberg menar att det inte finns något enkelt svar på vad som är ”tillräckligt bra” utan att 

man måste titta på föräldrarnas förmåga att matcha barnets behov. En förälders 

omsorgsförmåga kan variera över tid och påverkas av en rad olika faktorer, men när det gäller 

begåvningshandikappade så har de alltid med sig sitt handikapp vilket leder till mindre 

variationer (Hindberg, 2003). Killén framhåller att få föräldrar är mer än "tillräckligt bra". En 

förälders förmåga att ge sitt barn ”tillräckligt bra” omsorg kan variera under livets gång och 

påverkas av det som föräldern tidigare har upplevt i livet. Att föräldern själv har fått 

”tillräckligt bra” omsorg under uppväxten är en viktig faktor i att själv kunna ge en sådan 

omsorg till sina barn. En annan viktig faktor är att föräldern har en god självkänsla (Killén, 

2000). Begreppet ”tillräckligt bra” nämns i min empiri dels som något som de professionella 

resonerar kring och dels som något som jag som intervjuare kan använda underförstått i mina 

frågor. Ingen av respondenterna har dock definierat begreppet på ett tydligt sätt vilket visar 

på inställningen att varje barns situation är unik. R1 ställde under intervjun en sokratisk fråga 

som jag uppfattade att det inte fanns något svar på. Hon frågade vad som var ”tillräckligt bra” 

vilket tyder på begreppets komplexitet och flytande betydelse. 

 

7.1.4 Vilka faktorer kan påverka vad som är "tillräckligt bra"? 
Heningssen och Skov sammanfattade i en dansk studie 2001 ett antal faktorer som gjorde att 

föräldrar med utvecklingsstörning klarade av föräldraskapet (Hindberg, 2003). Dessa var:  

(1) Familjen får nödvändig stöd och hjälp från samhället, (2) Föräldrarna har förmåga att utveckla en 

föräldrarkompetens som gör dem i stånd till att ge omsorg och tillgodose barnets basala behov av stimulans och 

utveckling, (3) En av föräldrarna är välfungerande, (4) Det råder ett gott samarbete/förhållande mellan 

föräldrarna, (5) Föräldrarna kan reflektera över och ta emot den rådgivning och vägledning som de får, (6) 

Familjen har ett tätt socialt nätverk som kan träda in och ge stöd när det behövs (Hindberg, 2003, s 125).  

När det gällde att tala med föräldrarna om begåvningshandikappet tyckte R1 att det kunde 

vara väldigt känsligt och att hon kunde urskilja två grupper av föräldrar där den ena hade ett 

handikappmedvetande och där den andra inte hade det. R1 fick frågan vad som skulle kunna 

skilja sig i två familjer där föräldrarna var begåvningshandikappade men där den ena 

föräldern bedömdes ha tillräcklig föräldraförmåga och den andra inte. Hon menade att ett bra 

nätverk, en insikt i att man har ett hjälpbehov och en positiv inställning till att ta emot hjälp 

var väsentligt för att begåvningshandikappade föräldrar kunde klara föräldraskapet. De 
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ärenden som hon hade haft som hade slutat med ett LVU-omhändertagande var ärenden där 

föräldrarna inte hade haft insikt i att de hade ett hjälpbehov. R2 svarade på samma fråga att 

en avgörande skillnad var ifall föräldrarna själva kunde organisera tillvaron för sitt barn eller 

ifall någon utomstående person behövde göra det för att det skulle bli gjort. De två 

respondenterna har här nämnt några exempel på faktorer som kan förstärka eller försvaga 

socialarbetarens uppfattning om ifall barnet har det "tillräckligt bra" eller inte. De kan 

betraktas som friskfaktorer och kan exempelvis vara nätverk eller en vilja att ta emot stöd. 

Respondenterna nämner andra saker än graden av begåvning vilket ligger i linje med 

Faureholms och Kollbergs resultat som visar att denna inte avgör föräldraförmågan 

(Hindberg, 2003).  

R5: Föräldraförmåga är också avgörande i var du befinner dig så att säga. Jag menar här i området har vi de 

fattigaste barnfamiljerna i hela landet och det ställer också högre krav på en förälder.  

Enligt Killén kan det vara svårt att vara ”tillräckligt bra” om man har en påfrestande 

livssituation och omöjligt att vara det ifall den innehåller exempelvis missbruk eller våld. En 

”tillräckligt bra” förälder måste kunna hantera sitt liv och alltså inte vara utsatt för större 

påfrestningar än han eller hon klarar av. Dessa påfrestningar kan vara såväl psykiska som 

socioekonomiska (Killén, 2000). Utvecklingsstörda har generellt sämre livsvillkor på alla 

områden än befolkningen i övrig. Generellt för utvecklingsstörda svaga områden är ekonomi, 

förankring på arbetsmarknaden, inflytande i samhället och sociala nätverk (Hindberg, 2003). 

Vi ser här att R3 betonar sociala faktorers betydelse för om en förälder är ”tillräckligt bra” 

eller inte. Vi kan tolka det som att det kan krävas mer av en förälder som lever i en socialt 

utsatt miljö än i en socialt välanpassad. Det vore intressant att ta reda på ifall toleransen för 

vad socialtjänsten betraktar som ”tillräckligt bra” är lägre eller högre i ett socialt utsatt 

område respektive i ett socialt välanpassat område. Detta ligger dock inte inom ramen för 

denna undersökning.   

 

7.1.5 Fysisk och psykisk omvårdnad 
Barn har behov av fysisk omvårdnad (mat, sömn, vård vid sjukdom o.s.v). Barn har också 

psykiska behov som att knyta an till sina omsorgspersoner. Barn har dessutom behov av att 

känna sig älskade och att utveckla känslan av att vara en värdefull person (identitet). Vidare 

behöver barn trygga, stabila och förutsägbara förhållanden omkring sig. De har behov av att 

utveckla ett språk genom att kommunicera med andra, få möjlighet till utbildning, stimulans 
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och socialisation i samhället. Slutligen har barn också behov av båda sina föräldrar 

(Hindberg, 2003). R1 menade att den fysiska omvårdnaden av ett barn var lika viktig som 

den psykiska. R2 menade att basala faktorer som bostad, mat och hälsovård var viktiga men 

också de känslomässiga behoven. R5 uttryckte detsamma men när jag följde upp frågan så 

svarade hon att den fysiska omvårdnaden ändå var grundläggande i form av att barnet får mat 

och vård vid sjukdom. Tidigare under intervju hade hon nämnt basbehov såsom att barnet 

inte utsätts för misshandel eller missbruk och att det får gå i skolan. Jag frågade då om ett 

barn som får sin fysiska omsorg (mat, bostad) men där föräldern har svårt med den psykiska 

omsorgen (samspel, anknytning) hade det "tillräckligt bra". R5 menade då att det var ett akut 

läge om en förälder inte kunde knyta an till sitt barn och att om föräldern i det läget inte var 

beredd att ta emot stöd så var det grund för en ansökan om LVU. Det blir tydligt här att 

föräldrarna måste kunna möta barnets såväl fysiska och psykiska behov. Även om den fysiska 

omsorgen kan betraktas som grundläggande så måste den psykiska omsorgen till för att det 

ska bli "tillräckligt bra". Detta ligger i  linje med Winnicotts tankar om att ett barn behöver 

mer än att bli omhändertaget, d.v.s., barnet behöver också bemötas på ett bra sätt. För att 

barnet ska mogna är omsorgen avgörande och det gäller den fysiska såväl som den psykiska 

(Abrahamsen, 1997).  

 

7.1.6 Vad är inte "tillräckligt bra"? 
R1 menade att man alltid tittade på det enskilda barnets situation och hur föräldrarnas brister 

påverkar det unika barnet och att det inte gick att tala i termer av att ett visst antal riskfaktorer 

ledde till en LVU-ansökan. Hon nämnde också att en del begåvningshandikappade kan 

uppfattas som udda i samhället och att hon hade funderat över hur detta kunde påverka 

barnets identitet, självkänsla och status i kamratgruppen. När R1, R2 och R5 talade med 

barnen till en begåvningshandikappad förälder så menade samtliga att de konkretiserade 

föräldrarnas svårigheter på samma vis som de gjorde när de talade med barn om andra 

problem. I detta sammanhang betonade R1 och R2 vikten av att våga prata om det som inte 

fungerar hos föräldrarna eftersom barnen förmodligen själva har märkt detta och behöver bli 

bekräftade i att deras bild av föräldern stämmer. R1 menade att barnets identitet och 

upplevelsen av att ha en udda förälder var en viktig faktor att ha med i en utredning men att 

den inte vägde tungt i samma utsträckning som omsorgsbrist i form av att ett barn inte får 

tillräckligt med mat, stimulans eller inte utvecklas.  
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R1: Jag har ju själv till exempel varit kontaktperson till en utvecklingsstörd tjej i ganska många år och hade 

också små barn hemma då och jag tänkte på att hon, hon missmatcha alltid honom så mycket och då tänkte jag 

att det hade ju vart en katastrof om hon hade, nu var hon ganska svag, men om hon hade fått barn. Hon kunde 

till exempel nångång när vi var på balkongen så då bara tog hon upp min då två-treårige son och hissa upp 

honom våldsamt upp i luften vilket skulle kunna vara en skräckupplevelse för vem som helst och hon var  

jättesnäll men hon hade inte den förmågan att se att, att tänka sig in i att det här blir ganska otäckt för ett litet 

barn, utan hon tyckte att det var lite kul. (---) Hon kunde inte tänka sig att han kanske kunde ha sträckt ut 

kroppen i hastig skräck utav att bli uppkastad så att hon skulle tappat greppet. Alltså man har lite svårt att tänka 

in på många olika sätt (---) Och också det att hon många gånger hade svårt att stå tillbaka om hon ville prata 

eller om hon ville ha den sista kakan.  

Ovanstående får mig att tänka på Winnicotts exempel om hur en förälder reagerar då en 

läkare testar mororereflexen på deras barn. Winnicott menar att en ”tillräckligt bra” förälder 

inte gör en sådan sak gång på gång för nöjes skull om den inser att det kan bli obehagligt för 

barnet. Ett barn kan klara att utsättas för något obehagligt någon gång utan att ta skada men 

inte vid upprepade tillfällen (Winnicott, 1991). Kvinnan i exemplet tycks sakna förmågan att 

i detta exempel prioritera barnet framför sig själv och sitt eget nöjes skull. Hon har också 

svårt att ”matcha” barnet och att tänka sig in i dess situation. R1 uttrycker också att det skulle 

ha varit svårt för den här kvinnan att vara förälder. Denna inställning visar att de 

sammanlagda svårigheterna i detta fall kan vara ett exempel på vad som inte hade betraktas 

som ”tillräckligt bra”. Men kanske skulle samma svårigheter hos en person med insikt, gott 

nätverk och med ett omfattande stöd kunna vara ”tillräckligt bra”. Flera av mina respondenter 

har nämnt att en begåvningshandikappad förälder kan ha tillräcklig föräldraförmåga för ett 

barn men inte för flera eller för ett normalbegåvat barn men inte för ett handikappat. Detta 

visar åter på att ”tillräckligt bra föräldraförmåga” är ett relativt begrepp där många faktorer 

samspelar.  

 

7.1.7 Är det "tillräckligt bra" att göra sitt bästa? 
R6: Man träffar ju ibland lite äldre barn som kan beskriva hur de tyckte att ingen gjorde nåt fast alla visste (---). 

Alltså, många vet nog att det inte är så himla bra hemma hos dem men de kanske ändå tänker så att, ja de gör så 

gott de kan, men det är frågan räcker det? Alltså man kanske skulle ha lite mer, tänka hur vill man att barnen ska 

ha det egentligen för det är ju ändå en jätteviktig period.  

Vi kan tolka detta citat som att respondenten menar att det inte är "tillräckligt bra" även om 

en förälder gör sitt bästa utifrån sin förmåga, åtminstone inte då föräldraförmågan bedöms 

som otillräckligt från början. Resonemanget påminner om ett citat av en socialsekreterare i 
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Gunvor Anderssons (1992) undersökning där hon reflekterar kring ett ärende där föräldrarna 

gör sitt bästa efter sin förmåga men där hon ändå funderar på om det är "tillräckligt bra" för 

barnen. Socialsekreteraren menar att man inte kan kräva mer av någon än att de gör sitt bästa 

och att föräldrarna i ärendet gjorde det men att hon ändå inte trodde att det var tillräckligt 

(Andersson, 1992).  

R4: Det är säkert svårt för många barn som växer upp i de här familjerna, det tror jag. Samtidigt är svårigheten 

då för man har sett på forskning att barn som också blir omhändertagna de har det kanske inte så mycket bättre. 

Så det är inga lätta grejer. Så jag menar, har man förmåga att knyta an och man klarar det, ja, skapligt om man 

säger. Men då behöver det också vara ett bra stöd och att det också finns andra vuxna som barnen kan vända sig 

till. Så jag tror nätverket är jätteviktigt, både myndigheter och familjenätverket som man har.  

Vi kan i ovanstående citat skönja en ambivalens då olika forskningsresultat kolliderar med 

varandra. Rönström (1981) och Gillberg m.fl. (1982) har visat att prognosen för barn som 

växer upp med utvecklingsstörda föräldrar inte är särskilt god. Enligt Socialstyrelsen (2006) 

så är det svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget när det gäller placerade barn 

och ungdomars långsiktiga utveckling. Detta eftersom anledningen till att de placerade från 

början var att föräldrarna brast i omsorgen eller att de hade egna beteendeproblem. I 

jämförelse med andra barn är risken att placerade barn utvecklas negativt större. Samtidigt så 

finns risken för en negativ utveckling också hos barn som växer upp med sina föräldrar i en 

socialt belastad miljö (Socialstyrelsen, 2006). Att kunna ”knyta an skapligt” kan betraktas 

som att kunna knyta an på ett ”tillräckligt bra” sätt. Det går också att betrakta ”skapligt” som 

”ganska bra” men ändå ”tillräckligt bra” då alternativet, att barnet placerat i en annan familj 

och få en ny anknytningsperson, anses som sämre. Detta visar vilka svåra avvägningar 

socialarbetare har att brottas med då det kan betraktas som en omöjlighet att ställa en korrekt 

prognos angående ett barns framtida utveckling. 

 

7.1.8 Vem avgör vad som är "tillräckligt bra"?  
R1 menade också att det inte var hon som bestämde vad som var ”tillräckligt bra” utan det 

gjorde i slutändan våra förvaltningsdomstolar. Gunvor Anderssons (1992) forskning har visat 

att det i ärenden med begåvningshandikappade föräldrar finns en särskilt stor oenighet mellan 

exempelvis socialsekreterare och förvaltningsdomstol, en oenighet som är ovanlig i andra 

barnutredningar. Andersson menar att det är mycket ovanligt att en socialnämnds ansökan om 

tvångsvård inte fastställs av länsrätten, att kammarätten river upp länsrättens beslut eller att 

ett ärende gå vidare till högre instans men hennes undersökning visar att det sker i dessa 
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ärenden (Andersson, 1992). Av Socialstyrelsens rapport ”Barnet i rättsprocessen 1995 

framgick att det verkade vara svårare att få igenom ansökningar där föräldrarna var 

utvecklingsstörda eller känslomässigt omogna än om de exempelvis hade ett missbruk 

(Hindberg, 2003). Fyra av mina respondenter uttryckte att det var svårare att få igenom en 

LVU-ansökan där föräldrarna var begåvningshandikappade än om de exempelvis var 

missbrukare. R3 menade att det var svårare att referera till sådant som hade varit vilket man 

ofta kunde göra om det handlade om exempelvis sexuella övergrepp eller missbruk. R1 

menade att det kunde förklaras med att missbruk är något som föräldern gör medan ett 

handikapp är något som föräldern har. Också R2 lyfte fram en möjlig förklaring till detta. 

Hon menade att socialarbetare ibland av hänsyn till föräldrarna inte var tillräckligt tydliga i 

utredningen med att beskriva konsekvenserna av förälderns handikapp för barnet. I likhet 

med andra ärenden menar R3 och R5 att föräldrar, ställda inför faran att bli av med sitt barn, 

kan säga sig vara positiva till att ta emot massiva stödinsatser och på så sätt undvika ett 

omhändertagande. R5 tog upp att det i dessa fall kan handla om föräldrar som tidigare inte 

har kunnat samarbeta med socialtjänsten.  

Andersson (1991) visade att socialsekreterare diskuterade LVU-omhändertagande gällande 

små barn (0-3 år) oftare då föräldrarna var utvecklingsstörda jämfört med om de hade andra 

problem. Det fanns hos socialsekreterarna en tydlig ambivalens i dessa diskussioner 

(Andersson, 1991). Andersson såg att det fanns två faktorer i dessa ärenden och att det utifrån 

vilket av de två som vägde tyngst blev fråga om LVU-omhändertagande eller inte. Dessa två 

faktorer var dels de negativa konsekvenserna av begåvningshandikappat och dels sympati för 

föräldern (Andersson, 1992). R3 menade att LVU-ansökningar i ärenden med 

begåvningshandikappade föräldrar var rätt ovanliga. Han menade också generellt att dessa 

ärenden var svåridentifierade rent rättsligt. I samband med att vi pratade om LVU så frågade 

jag R3 om han trodde att länsrätten var mer eller mindre tolerant idag än tidigare gällande 

begåvningshandikappade föräldrar. R3 menade då att de var mer toleranta utifrån att det idag 

var svårare att identifiera utvecklingsstörda jämfört mot vad det hade varit tidigare. Den 

gamla omsorgslagen försvann och LSS tillkom. Insatser från LSS måste den enskilde själv 

ansöka om. R3 menade att det kunde vara enklare att få igenom en LVU-ansökan om 

föräldern var diagnostiserad men att en diagnos inte står på egna ben. R3, R1, R2 och R5 

framhåller alla att det handlar om att beskriva de konsekvenser som föräldrarnas svårigheter 

har för barnet oavsett om föräldern är diagnostiserad eller inte.  
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Detta visar att föräldrarnas problem och hur de beskrivs tycks påverka barnens möjlighet att 

placeras mot föräldrarnas vilja. Professionella överväger i hög grad omhändertaganden av 

små barn till utvecklingsstörda föräldrar samtidigt som det är ovanligt att omhändertaganden 

sker. Det skulle kunna bero på att diskussionen om ett omhändertagande upphör p.g.a. att 

föräldrarna bedöms som ”tillräckligt bra” då de exempelvis blir positiva till att ta emot stöd 

eller att någon annan omständighet förändrar barnets situation. En av respondenterna kan se 

svårigheter med att tydligt beskriva ett begåvningshandikapps konsekvenser för barnet och en 

annan menar att det kan finnas en skillnad i hur man ser på en förälder som inte själv kan rå 

för sitt handikapp. Frågan är om nyss nämnda faktorer tillsammans med vetskapen om att det 

är svårt att få igenom ett omhändertagande i länsrätten kan påverka socialarbetaren när det 

gäller vilken linje man väljer (att ansöka eller inte). Att det av respondenterna anses som 

svårare att få igenom en LVU-ansökan när det gäller ett barn med begåvningshandikappade 

föräldrar kanske kan förklara den ambivalens som de professionella upplever i dessa ärenden. 

 

7.1.9 Reflektioner 
Det tycks inte vara möjligt att beskriva exakt hur en ”tillräckligt bra” förälder är eller inte är 

då detta påverkas av en rad andra faktorer. Men genom att vrida och vända på begreppet som 

jag har gjort kan man få en fingervisning om vad det kan innebära även om det inte finns 

någon tydlig mall.  

 

7.2 Hållande och den hållande miljön 
Jag kommer nu att använda Winnicotts begrepp ”hållande” och ”den hållande miljön” för att 

analysera min empiri. Genom att redovisa mina resultat ämnar jag utreda hur begreppet kan 

användas i socialt arbete med barn till begåvningshandikappade föräldrar. Innan jag gör detta 

kommer jag dock att ta upp några särskilda svårigheter som de professionella stöter på i 

arbetet med dessa familjer och sedan peka på några särskilda svårigheter som 

begåvningshandikappade har. Jag har skapat en rad underrubriker som följer de olika teman 

som jag har valt att belysa för att strukturera analysen. Dessa teman härrör från 

intevjuguidens teman, forskning och teori.  
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7.2.1 Särskilda svårigheter i arbetet med begåvningshandikappade föräldrar 
R3 uttryckte att det fanns ett moment tjugotvå i utredningar med begåvningshandikappade 

föräldrar då han menade att den begränsning dessa föräldrar har blir en begränsning för att 

förstå sina svårigheter. Det etiska dilemmat i att man håller föräldrarna ansvariga för något 

som de inte kan ta ansvar för betonades. Dock menade han inte att det var svårt eller känsligt 

att tala om begåvningshandikapp. En svårighet som han dock nämnde var att skilja mellan 

faktiskt diagnostiserade begåvningshandikapp och spekulationer av begåvningshandikapp. 

Han betonade vikten av att all dokumentation inom socialtjänsten där någon benämns som 

begåvningshandikappad bör innehålla tidpunkt för ställd diagnos, av vem diagnosen är ställd 

och varifrån man har inhämtad den uppgiften. Detta för att inte etikettera klienter utan grund. 

När det gällde att tala om begåvningshandikapp på respektive arbetsplatser så tyckte varken 

R1, R2 eller R5 att det var särskilt svårt jämfört med andra problem. Däremot tyckte R1 att 

det kunde vara väldigt känsligt att tala om begåvningshandikapp med andra instanser. R2 

uttryckte detsamma och tog BVC och skolpersonal som exempel. Båda menade att personal 

inom andra instanser hade svårt att benämna begåvningshandikappet och istället ofta gjorde 

omformuleringar. R4 nämnde inga svårigheter att tala om begåvningshandikapp med andra 

instanser och framhöll istället BVC och MVC som särskilt bra på att tala om detta. När det 

gällde att tala med föräldrarna om att skaffa barn eller skaffa fler barn så tyckte inte R4 att de 

talade mycket om detta eftersom när föräldrarna väl hade bestämt sig så hade de och då fick 

man prata om innebörden istället. Hon brukade då utifrån sin erfarenhet säga att 

utvecklingsstörda som blir föräldrar behöver stöd från socialtjänsten och försökte 

avdramatisera detta så mycket som möjligt. R1 framhöll relationen som en viktig 

utgångspunkt för att kunna tala med begåvningshandikappade föräldrar om att skaffa fler 

barn.  

R1: Ja, då har jag faktiskt sagt att det kommer bli väldigt svårt, att vi kommer att få inleda en ny utredning om 

du skaffar mer barn. (---) Man kan ta hand bättre om ett barn men att det blir svårigheter, ännu mer svårigheter, 

för en utvecklingsstörd att ta hand om flera barn. (---) Jag har inte varit med om att de har blivit jättearga på mig 

eller så utan ändå tycker jag att de har förstått hur jag har resonerat. Fast det handlar också om att då har jag haft 

en relation innan. (---). Så är det ju alltid med människor att man behöver ha en relation för att kunna prata om 

saker.  
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7.2.2 Särskilda svårigheter för begåvningshandikappade 
En begåvningshandikappad person kan ha svårt att sätta sig in i andra behov och att förstå ett 

litet barns signaler. Exempelvis kan de ha svårt att tänka sig att barnet behöver mat om de 

inte själva behöver det. Att kunna prioritera barnets behov framför sina egna är en viktig 

föräldrafunktion (Hindberg, 2003).  

R1: Ja, det är dels att kunna prioritera barns behov framför sina egna. Att kunna möta barnen i stunden för min 

uppfattning är att man ofta kan vara lite före eller efter, för det mesta lite efter när barn tar, jamen turtagning, 

samspel eller så. (---) För de här, många utav de här föräldrarna, har ju svårt att stå tillbaka vid sina egna behov 

till förmån för sina barn. När man är liten så blir det väldigt svårt om man hela tiden blir lite missmatchad i 

mötet med sin förälder.  

R1 och R2 har nämnt att de tittar på förälderns förmåga att prioritera barnets behov när de ska 

bedöma föräldraförmågan. Vi ser här att detta kan vara en förmåga som är svår för de 

begåvningshandikappade som R1 har mött. ”Hållande” innebär beskyddande av barnet i både 

fysiskt och psykiskt mening och det är barnets behov som avgör hur de vuxna väljer att agera. 

Omsorgspersonerna lever till en början i barnets tempo och inte i sitt eget. ”Hållande” kan 

alltså inte betraktas som någon rutinmässig omsorg (Abrahamsen, 1997).  Winnicott 

använder begreppet ”hålla” i samband med moderns förmåga att anpassa sig efter hennes 

unika barn med dess skiftande behov. Han menar att detta tidiga samspel hjälper barnet att 

utvecklas och att denna period är enormt viktig. Han menar att kommunikationen dock kan 

misslyckas ibland och att det då gäller att rätta till den så snart som möjligt. Om ett barn 

upplever flera misslyckanden i kommunikationen utan att dessa rättas till inom rimlig tid så 

kan barnet påverkas på ett negativt sätt. Winnicott påpekar dock att det är skillnad på att som 

förälder göra fel någon gång – vilket han menar ingår i en normal vardag – och att brista så 

pass mycket i omsorgen av barnet att det skadar dess utveckling (Winnicott, 1991). Vi kan se 

R1s ord ”missmatchad” som en oförmåga att kunna följa sitt barn. Att sakna förmågan att 

följa och utgå från barnets behov kan betraktas som motsatsen till den fingertoppskänsla som 

Winnicott menar att en förälder bör ha i samspelet med sitt barn. Det blir i det här 

sammanhanget intressant att undersöka i vilken utsträckning en begåvningshandikappad 

förälder med bristande förmåga att samspela med sitt barn kan utveckla detta.  
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7.2.3 Att ge det man aldrig har fått själv 
Fem av mina sex respondenter nämner vikten av att föräldrarna själva har haft en bra uppväxt 

för att de i sin tur ska fungera väl som föräldrar. De betonar dock att detta gäller alla föräldrar 

oavsett om de har ett begåvningshandikapp eller inte. R2 menade att prognosen var sämre för 

de föräldrar som hade vuxit upp med en begåvningshandikappad förälder och sedan själva får 

ett handikappat barn. R5 framhöll individens kontext som viktig på så vis att även ett lindrigt 

begåvningshandikapp kunde bli märkbart om den sociala kontexten var kaotiskt.  

 

R4: Alltså det har också lite med själv hur har man växt upp och hur har man haft det själv. Det har också 

jättestor betydelse och det har det för oss alla hur man blir som förälder och har man haft en väldigt bra uppväxt 

då med mycket stöd och sådär då har man lite att blicka tillbaka till, såhär gjorde mamma, hon hade veckopeng 

och såhär såg reglerna ut hemma och då ärver man det litegrann. Så det kan jag se att de som har haft väldigt 

svåra familjeförhållanden och att det har varit krångligt i uppväxten och så det blir svårare för dem att bli 

föräldrar för de har ingen ram att gå efter då.  Så att det påverkar precis som det gör för oss alla andra.  

R1: Många utvecklingsstörda har själva varit med om väldigt förfärliga saker när de var små och det är klart att 

det är inte heller gynnsamt. Även ifall du var normalbegåvad skulle du ha svårigheter i föräldrarollen, är man 

utvecklingsstörd så får man ännu större svårigheter. Också att man kan ha svårare för att reflektera och fundera 

över vad det är som händer och sker och vad det är som har hänt och skett med mig när jag var liten och vad det 

har inneburit, vad det innebär för mig idag. (---) Utvecklingsstörda är precis som vi andra människor med olika 

egna erfarenheter. Alltså det spelar stor roll vad har  man själv för egna erfarenheter, vad har man för bild av hur 

det ska vara i ett hem, vad har man för bild av hur man ska vara som förälder. Är det så att de själva har vuxit 

upp med utvecklingsstörda föräldrar eller är det så att de har vuxit upp med mer välfungerande föräldrar.  Det är 

inte så enkelt. Det krävs en ganska stor kunskap tror jag.  

 

Det blir tydligt att respondenterna refererar till föräldrarnas egen uppväxt som en viktig 

komponent i föräldraförmågan trots att det är en tid som för länge sedan är förbi. Det kan 

uppfattas som lite svårt att göra något åt detta och det ligger heller inte inom socialarbetarens 

kompetensområde att hjälpa dessa föräldrar på ett psykoterapeutiskt plan. En av 

respondenterna nämnde för övrigt att begåvningshandikappade föräldrar förmodligen skulle 

ha svårigheter att tillgodogöra sig ett sådant stöd. Samtidigt så har nordisk forskning visat att 

den egna uppväxten har stor betydelse då Kollberg, Rönstöm och Faureholm har kommit 

fram till det i sina studier. I detta sammanhang menar jag att Winnicotts begrepp ”hållande” 

blir fruktbart eftersom han betonar att förmågan att ”hålla” någon har ett samband med hur 

väl man själv har blivit ”hållen”. Han menar att en omsorgsperson inte kan lära sig detta utan 
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att själv först få uppleva att bli ”hållen”.  Omsorgspersonen skapar en inre bild av hur det är 

att bli ”hållen” så att den senare kan ”hålla” sitt barn. Detta innebär att det finns en möjlighet 

för en förälder att få det som den inte tidigare har fått vilket kan betraktas som positivt. Detta 

är inte helt enkelt påpekar Winnicott som menar att det kan vara svårt för en moder som inte 

har upplevt det primära moderskapstillståndet att kompensera för det. Det primära 

moderskapstillståndet är nyckeln till ett tillräcklig bra ”hållande” enligt Winnicott.  

 

7.2.4 Ett ”hållande” stöd 
Respondenterna nämner förälderns egen uppväxt som viktig för hur de klarar av 

föräldraskapet och Winnicott menar att man inte kan ”hålla” någon om man inte själv har 

blivit ”hållen”. Detta fick mig att funderade över om man kan se på det stöd som föräldern 

ges som ett slags ”hållande”.  

I: Vilken typ av stöd brukar de här familjerna få?  

R2: Alltifrån att barnet har placerats och man har ändå kvar former av stöd för sig själv i hemmet då. Stödperson 

som går in och tar över ansvaret för barnet och har föräldern vid sin sida som ytterligare ett barn. (---) Dygnet 

runt. Jag har någon som har (---) en stödperson som hjälper föräldern att tillse att barnet får den vård det 

behöver.  

Winnicott framhåller att en förälder bör ha en stöttande och förstående omgivning för att 

klara av att upprätta en ”hållande miljö” för sitt barn (Abrahamsen, 1999). Stödpersonen i 

ovanstående citat skulle kunna vara ett exempel på detta. En annan vuxen som har föräldern 

bredvid sig som ett barn och på något vis ytterst tycks ansvara för barnet kan betraktas som 

ett exempel på ”hållande”. Några av respondenterna har nämnt att begåvningshandikappade 

föräldrar kan ha svårigheter med att prioritera barnen behov. En stödperson kan se till att 

barnets behov prioriteras samtidigt som den kan ta hand om förälderns behov. Stödpersonen 

”håller” så att säga både barnet och föräldern. Barnet ”hålls” på så vis att det får en 

”tillräckligt bra omsorg”. Och förälder på så vis att den får stöttning för att i sin tur kunna 

”hålla” barnet. Genom att stödpersonen ”håller” föräldern skapar föräldern inre bilder av 

”hållande” som den sedan kan förmedla till sitt barn. Att ”hålla” föräldern skulle konkret 

kunna innebära att stötta, uppmuntra och vara ett hopp i svåra situationer. Som jag ser det blir 

poängen med ”hållandet” av föräldern och barnet i detta sammanhang att tillfälligt 

kompensera barnet tills föräldern själv kan erbjuda barnet en ”hållande miljö”.  
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R2: Tänkte på någon förälder här som inte skulle klara ett dygn själv med sitt barn och det gjorde den nog inte 

från början heller. (---) Kan ändå laga maten och bädda sängen men skulle barnet börjar skrika eller får feber då 

måste man kalla på stödpersonen.  

Detta exempel påminner om det förra förutom att det blir tydligare att stödpersonen verkar 

vara den som faktiskt är föräldern snarare än att den hjälper föräldern att vara det. Enligt 

Winnicott så kan man inte genom undervisning avhjälpa någon som inte har förmågan att ge 

en tillräckligt god omsorg. Någon som kan ge detta kan dock förbättra sin förmåga genom att 

själv ta emot omsorg (Winnicott, 1993). Vi kan se här att det verkar krävas en viss nivå på 

förmågan från början för att man ska kunna ta till sig undervisning. Syftet med stödet blir här 

intressant på så vis att det kan vara kompenserande, utvecklande eller båda delarna. R2 menar 

att det är viktigt att lyfta fram konsekvenserna för barnet att leva med en omsorgsperson som 

inte kan tillgodose dess behov och som inte förstår. Dessutom menar hon att man bör fundera 

på de långsiktiga effekterna av att enbart kompensera barnet  

R2: Det kan vara så att man vill ha hjälp men man kan inte använda den här hjälpen. Det utvecklas ingenting.  I 

så fall skulle det vara hjälpt dygnet runt för all framtid. Och det ska man vara väldigt försiktig med tycker jag. 

Att sätter man in stöd, omfattande stöd i hemmet, så ska man tänka hur man ska agera. Ska det vara för att 

pröva, ska det vara en viss tid eller ska det vara för barnens uppväxt (---) För barnets skull så kan man inte göra 

tillvaron konstgjord. Alltså klarar inte föräldern det mest elementära saker runt ett barn då är det någon annan 

som får gå in och vara förälder och ska den vara personal och komma och gå och det kanske blir många som gör 

det och slutar och det blir nya. Den tillvaron är inget hem för ett barn.  

Här kan vi se att det finns en slags gräns för hur mycket man kan stötta en förälder i 

föräldrarollen och att man måste ha barnets bästa för ögonen när man utformar stödet. 

Winnicott framhåller att kompensation, exempelvis av samhället, visserligen kan vara 

fruktbar för ett barn men att den blir konstlad då den inte faller sig naturlig. Samtidigt så 

menar han att en kvinna som har förmåga att uppnå det primära moderskapstillståndet och 

kan identifiera sig med barnet kan blir en ”tillräckligt bra” omsorgsperson även om hon inte 

är barnets biologiska mor (Winnicott, 1993). I termer av ”hållande” kan citatet tolkas som att 

ett stöd kan vara ”hållande” till viss del men att det på lång sikt bli aningen konstgjort om det 

är en professionell som håller barnet och inte föräldern. Den person som ”håller” barnet och 

ytterst ansvarar för dess omsorg bör vara en person som kommer att finnas där för barnet på 

lång sikt, oavsett om det är den biologiska föräldern eller inte. Det finns inga garantier för 

detta vare sig när det gäller en biologisk förälder, en stödperson eller en familjehemsförälder, 

men det kan betraktas som ett rimligt ideal utifrån barnets behov av trygghet. Enligt 
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Winnicott är kontinuitet, pålitlighet och förutsägbarhet viktiga för ett litet barn och dessa 

faktorer kan vara ”hållande” för barnet under resten av dess liv (Abrahamsen, 1997).  

 

7.2.5 Synen på begåvningshandikappades potential att utveckla sin 
föräldraförmåga  
Alla sex respondenter har utifrån sina erfarenheter beskrivit sin syn på 

begåvningshandikappade föräldrars föräldraförmåga och dess utvecklingspotential. R5 

menade att det hon har sett att föräldrar har kunnat utvecklas på så vis att de lär sig planera 

vardagen och att prioritera barnet. Denna förmåga att prioritera barnets behov nämnde hon 

också när jag frågade om det fanns någon del som var svårare att utveckla än andra. R4 

menade att hon hade sett att dessa föräldrar definitivt hade utvecklat sin förmåga genom stöd. 

Hon menade dock att det fanns en gräns när det gällde att utveckla känslomässiga bitar 

exempelvis förmågan till att knyta an till sitt barn om man inte hade den. Att utveckla 

förmågan att strukturera upp vardagen framhöll hon som enklare. R3 menade att dessa 

föräldrar kunde utveckla vissa delar som exempelvis förmågan att acceptera det stöd som ges 

familjen och R6 nämnde konflikthantering som något som kunde utvecklas med stöd. R6 tog 

också upp att föräldrar kunde lära sig strategier för hur de kunde gå tillväga istället för att 

exempelvis straffa barnet fysiskt.  

I: Tror du att de kan utveckla sin förmåga genom stöd? 

R 1: Ja, inom vissa givna ramar. Om man jämför med en pet-flaska som är 50 cl så är det max-nivån men det är 

en väldig skillnad om man har den fylld 10 cl eller om man har den fylld till toppen. Men det är klart att har man 

50 cl så kan man inte helt plötsligt tro att man ska ha en och en halv liter för det kommer man inte att få. Så man 

kan utvecklas och det är det som är utmaningen och kunna se när är den här pet-flaskan full, när är den 50 cl, för 

då är det ingen idé att jobba mer med det, inom just det området och var är det utvecklingsbart.  

 

I: Finns det någon särskild funktion som är svårare att utveckla? 

R 1: Ja, jag tror det här att vara närvarande förälder i stunden. Det är just den här som är så svårt och det är svårt 

med de här föräldrarna för det är lite mer svårgripbart just det här med samspel, turtagning. Det här att man är 

med sitt barn i stunden och att man som förälder har förmåga att leda ibland och också att vänta in sina barn. 

Och att se att det handlar om att, att jag inte har fokus på mig själv i stunden utan att jag kan ha fokus på mitt 

barn, att om jag leker med mitt spädbarn så går jag inte bara på mina egna impulser, att oj nu ska vi ta en docka 

här och nu ska vi...Utan att man ändå kan titta på sitt barn och se vart är mitt barn i stunden, orkar det med mer 

information nu, ska jag backa litegrann, tittar han på blomman och jag är inne på nåt annat. Alltså att man kan 

sätta sitt barn främst.   
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Utvecklingsstörda är ingen homogen grupp utan en samling individer där orsaken till och 

omfattningen av handikappet varierar. Handikappet kan ta sig olika uttryck beroende på en 

rad olika faktorer och kan vare mer eller mindre märkbart beroende på vilken situation 

personen befinner sig (Andersson & Nilsson, 2003).  

En utvecklingsstörning är ett livslångt handikapp. Det är inte något relativt som kan växa bort, behandlas eller 

förändras med olika pedagogiska metoder. Genom träning, stöd och erfarenheter kan den utvecklingsstörde 

förvärva vissa kunskaper, men det finns ett tak för förmågan (Andersson & Nilsson i Hindberg, 2003, s 63). 

Det blev synligt i intervjuerna att respondenterna trodde på en utvecklingspotential, dock 

inom vissa gränser. Gränserna gäller dels hur pass god föräldraförmåga man kan ha och dels 

vilka delar det är som kan utvecklas (känslomässigt eller praktiskt). Vi ser också att R1 ser en 

utmaning i att utveckla en förälders fulla potential samtidigt som hon menar att man måste 

kunna se när denna potential är uppfylld. Hon nämner också samspel som något som dessa 

föräldrar kan ha svårt att utveckla och använder leken som exempel. Winnicott betonar vikten 

av den tidiga kommunikationen mellan förälder och barn och framhåller leken som en av 

flera komponenter i denna (Winnicott, 1991).  

R2 tar upp en annan svårighet i sammanhanget:  

R2: Handikappet har man alltid. Men som med andra handikapp så kan man träna men det handlar om att man 

måste vara medveten om hur man ska träna eller vad är det som jag behöver göra. Förstår man det litegrann så 

går det lättare. Men är man på gränsen till att man inte förstår det då är det ju som att springa utan ben. Det går 

inte (---) Här handlar det ju om att man inte vet att man inte vet. Jag förstår inte det du säger för det är inte 

greppbart för mig.  

 

Ovanstående citat fångar komplexiteten när det gäller ämnet begåvningshandikappade 

föräldrar och deras föräldraförmåga. Just det här att inte veta att man inte vet. För att kunna 

lära sig något kanske man först bör ha en insikt i att man behöver lära sig och sedan ha 

förmågan att förstå vad det är som man behöver lära sig.  

 

7.2.6 Förmåga att generalisera det som man har lärt sig 
Respondenterna är alltså överens om att begåvningshandikappade kan utveckla sin 

föräldraförmåga. Men R1 nämner att det kan finnas en svårighet hos 

begåvningshandikappade föräldrar att generalisera det som de har lärt sig i en situation och 

tillämpa den i en annan situation. Hon menar därför att de bör bli visade hur de kan göra i en 
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rad upptänkliga situationer. Hon menar att dessa föräldrar inte själva kommer på hur de kan 

göra men om de blir visade så kan de sedan göra likadant. Också R6 uttrycker att föräldrarna 

har svårt att generalisera det de har lärt sig och behöver träna konkret i varje situation vilket 

även R5 tar upp.  

R5: Sen kan det ju vara problem med att generalisera kunskapen till andra område så att säga.  Om det dyker 

upp en ny situation. Att det då kan, att det finns en oflexibilitet och att man agerar efter en gammal agenda som 

inte riktigt passar in i den nya situationen. Att man håller fast vid nånting som inte riktigt är gångbart i den 

situationen man befinner sig i (---) Jo, de kan kanske det i en situation om de har fått lära sig det men sen i nästa 

situation så just att de inte kan överföra kunskapen utan då är det man själv som kommer i första hand.  

 

Andersson & Nilsson (2003) menar att en utvecklingsstörd person har en kunskap om 

omvärlden som är konkret vilket innebär att man inte kan föreställa sig sådant som man själv 

har upplevt. Utvecklingsstörda upplever världen konkret här och nu och har svårt att förstå 

sådant som är abstrakt eller ligger före eller efter i tiden. Är man utvecklingsstörd så kan man 

ha svårt att generalisera från en situation till en annan eller från något konkret till något 

abstrakt. En utvecklingsstörd person behöver längre tid på sig för att lära sig något nytt men 

även om han eller hon får den tiden så kan hon eller han ha svårt att använda sig av den 

kunskapen vid behov. En ytterligare aspekt av funktionshindret är att utvecklingsstörda har 

svårt att hitta nya infallsvinklar när det gäller att lösa ett problem (Andersson & Nilsson, 

2003).  

I: Du pratade förut om det här med stöd, att det gäller att man kan använda stödet. Hur menade du då? 

R2: Ja att kunna omsätta, att får jag instruktioner om hur jag ska ge barnet mat nu och sen om ett halvår inte kan 

förändra det utifrån att barnet då förändras (---). För då lär man bara in men kan inte omsätta det, kan inte 

utveckla det. Och det tror jag att människor tänker när man ska få stöd från socialtjänsten. Det är inte för hela 

livet utan för att man ska kunna lära sig nånting som man sedan kan omsätta och utveckla. Det är 

föräldrautbildning, det är grundtanken i det.  

 

Socialstyrelsen (2005) har sammanställt forskning som handlar om föräldraträning i syfte att 

utveckla föräldraförmågan. En undersökning av Budd & Greenspan 1985 visade att knappt en 

femtedel av de utvecklingsstörda föräldrarna som fick träning kunde använda sig av den på 

grund av att de hade svårt att minnas det som de hade lärt sig och plocka fram det när det 

behövdes. Accardao & Whitman 1990 drar liknande slutsatser utifrån sin kliniska erfarenhet 

(Socialstyrelsen, 2005). Feldman (1994) tittade på 20 publicerade studier om föräldraträning 
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av begåvningshandikappade föräldrar och gjorde en sammanfattning av resultaten. Det fanns 

vissa metodologiska problem när det gällde att sammanfatta dessa olika studier. Resultaten 

visade att föräldraträning kunde förbättra begåvningshandikappade föräldrars förmåga. Det 

fanns dock svårigheter för dessa föräldrar att överföra kunskapen på så vis att kunna 

verkställa den. Man fann att föräldraträning bör ges i hemmet eller i en hemliknande miljö för 

att optimera möjligheten för föräldern att generalisera kunskapen. Feldman föreslog att 

föräldraträningsprogram utvecklas till att lära ut strategier för att överföra kunskap till 

färdighet. När det gällde föräldraträning och dess effekt på barnen så var resultaten inte 

särskilt goda, däremot hade den effekt på förälderns sociala förmåga (Feldman, 1994). Det 

som R2 tar upp blir därför intressant i och med att man från socialtjänsten sida kanske bör 

föra en diskussion kring kompensation och utveckling när det gäller stöd till föräldrar. Viss 

forskning pekar alltså i riktningen att begåvningshandikappade föräldrar kan ha svårighet att 

generalisera det som de har lärt sig vilket också är en del av deras handikapp. R 1, R5 och R6 

betonar att en begåvningshandikappad person måste bli visad i varje unik situation hur den 

ska agera. Att lära sig att generalisera när man inte kan det och dessutom har svårigheter med 

just det utifrån sitt handikapp kan betraktas som ett moment tjugotvå. Några respondenter har 

nämnt att utvecklingsstörda föräldrar ofta behöver ha ett praktiskt stöd i hemmiljön som är 

anpassat efter deras situation. R5 hade haft en föräldragrupp för utvecklingsstörda mammor. 

Hon betonade att gruppen var bra på så vis att mödrarna kunde träffa andra mödrar med 

utvecklingsstörning och stötta varandra. Däremot var den inte en lämplig arena för att ge råd 

och tips eftersom alla föräldrar uppfattade dessa olika. R4 tog upp ett exempel utom ramen 

för den inspelade intervjun. Hon berättade att de i grupp hade övat på hur man skulle göra i 

en skoaffär för att veta om barnets skor var lagom stora eller inte. Detta gick bra i gruppen 

men när de sedan kom till skoaffären så kunde kunskapen inte tillämpas. R4 menade istället 

att dessa föräldrar behöver individuellt stöd i hemmet som är anpassat efter deras specifika 

svårigheter då utvecklingsstörda inte är en homogen grupp. Här ser vi att det i detta exempel 

finns svårigheter att skapa en ”hållande miljö” för ett barn via ett stöd till föräldrar i grupp. 

För att skapa en ”hållande miljö” bör stödet anpassas till den unika föräldern och ges i dennes 

hem. Detta innebär inte att en föräldragrupp inte kan vara bra för att utveckla exempelvis 

sociala förmågor hos föräldrarna men det räckte inte i detta exempel för att påverka den 

konkreta omsorgen av barnet.  
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7.2.7 Reflektioner 
Jag har beskrivit de professionellas syn på begåvningshandikappades föräldraförmåga och 

dess utvecklingspotential. Jag har också beskrivit de professionellas syn på 

begåvningshandikappades särskilda svårigheter och på särskilda svårigheter i arbetet med 

dessa familjer. I analysen har jag visat hur man kan använda ”hållande” och ”den hållande 

miljön” för att tolka min empiri.  

 

 

8. Sammanfattande diskussion 
Min undersökning omfattar kvalitativa intervjuer med sex respondenter som på olika sätt 

kommer i kontakt med begåvningshandikappade föräldrar i sitt arbete. Syftet var att 

undersöka vilka svårigheter professionella mötte i sitt arbete med dessa föräldrar och hur de 

tog sig uttryck. Syftet var också att ta reda på vad de professionella menade var 

föräldraförmåga, hur de såg på föräldraförmågan hos denna grupp föräldrar och dess 

utvecklingspotential. Empirin analyserades sedan med hjälp av Donald Winnicotts begrepp 

”tillräckligt bra föräldraskap”, ”hållande” och ”den hållande miljön”. Här följer en 

redovisning av de resultat som min undersökning har gett när det gäller att besvara mina 

frågeställningar.  

 

8.1 Återkoppling till frågeställningarna 
Upplever de professionella att socialt arbete med begåvningshandikappade föräldrar är 

särskilt svårt och i så fall på vilket sätt?  När det gällde särskilda svårigheter i arbetet med 

begåvningshandikappade nämndes att det fanns ett moment tjugotvå i utredningar med 

begåvningshandikappade då föräldrarna inte har förmåga att se de begränsningar som de har. 

Också en rådande attityd att alla kan vara bra föräldrar och att de som inte kan det kan få 

undervisning att bli det nämndes. Vidare hade några uppfattat att begåvningshandikappade 

föräldrar väckte oro hos professionella och att det i samhället fanns ett kollektivt dåligt 

samvete för hur begåvningshandikappade har behandlats i ett historiskt perspektiv. Att tala 

med föräldern om begåvningshandikappet kunde vara känsligt om föräldern saknade insikt i 

sin problematik. Tydlighet i beskrivandet av föräldrarnas svårigheter inför barnen betonades. 

På arbetsplatserna var det inte svårt och det behövde heller inte vara det med föräldrarna om 
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man hade en bra relation. Att tala om begåvningshandikapp med andra instanser menade 

några dock kunde vara svårt medan några menade motsatsen. Ytterligare något som de 

professionella tog upp var svårigheter att få igenom LVU-ansökningar i dessa ärenden.  

 

Vad lägger de professionella i begreppet föräldraförmåga och vad avgör ifall den 

tillfredställande eller inte?  Föräldraförmåga är enligt respondenterna förmåga att anpassa sig 

till och tillgodose barnets fysiska såväl som psykiska behov. Föräldraförmåga är inte något 

konstant. Faktorer som kan påverka ifall föräldraförmågan betraktas om ”tillräckligt bra” kan 

vara att föräldern har handikappinsikt, ett gott nätverk, är positiv till att ta emot stöd och lever 

i en ordnad social kontext.  

 

Hur ser de professionella inom socialt arbete på föräldraförmågan hos 

begåvningshandikappade och hur resonerar de kring dess möjlighet att utveckla med hjälp av 

stöd? När det gällde synen på begåvningshandikappades föräldraförmåga så kunde den vara 

både bra och mindre bra beroende på den unika förälderns erfarenheter. Någon uttryckte att 

synen på arbetsplatsen var att det inte alltid gick att stötta begåvningshandikappade till att 

vara ”tillräckligt bra” föräldrar. En annan menade att hon hade en negativ syn på 

begåvningshandikappades föräldraförmåga utifrån att hon främst träffade 

begåvningshandikappade föräldrar som inte fungerade. Begåvningshandikappades 

utvecklingspotential gällande föräldraförmågan betonades men samtidigt framhölls att man 

inte bör ge en förälder mer ansvar än den klarar av och att utvecklingen i så fall måste gå 

framåt i rimlig takt. Vikten av att analysera och beskriva hur föräldrarnas handikapp påverkar 

det unika barnet betonades. Detta gjorde respondenterna oavsett om föräldern var 

diagnostiserad eller inte. Någon menade att det var svårt för vem som helst att vara en bra 

förälder oavsett om de var begåvningshandikappade eller inte. Någon annan menade att man 

tidigare generellt har underskattat de negativa konsekvenserna för barn att växa upp med 

begåvningshandikappade föräldrar. En begåvningshandikappad förälders egen uppväxt och 

erfarenheter tillskrevs stor betydelse för hur de klarade av att vara föräldrar. Om föräldrarna 

inte själv hade blivit ”hållna” kunde de inte ”hålla” sina barn.  

 

När det gällde utvecklingspotentialen så menade respondenterna att begåvningshandikappade 

kunde utveckla sin föräldraförmåga men inom vissa gränser. Känslomässiga bitar kunde 

exempelvis vara svårare att utveckla än praktiska. Några menade att de hade märkt av en 

svårighet för begåvningshandikappade att generalisera det som de hade fått lära sig av det 
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stöd som de fått. Det stöd som ansågs mest lämpligt var ett praktisk och personligt utformat 

stöd i hemmet. Det tycktes dock inte vara möjligt att skapa en ”hållande miljö” för barnet 

genom att föräldern fick föräldraträning i grupp. Ett enskilt stöd skulle främst ”hålla” 

föräldern och barnet för att föräldern sedan i sin tur självständigt skulle kunna ”hålla” barnet.  

Att ”hålla” en förälder eller ett barn mer som en kompenserande än en utvecklande åtgärd 

ställde sig någon av respondenterna frågande till.  

 

8.2 Reflektioner om att generalisera 
Ett nyckelord i min empiri är generaliserbarhet utifrån att respondenterna uttrycker att 

begåvningshandikappade föräldrar har svårigheter gällande detta. Men ordet kan också 

användas för att beskriva resultatet av min undersökning. Det tycks inte vara möjligt att 

generalisera vad som är ”tillräckligt bra föräldraförmåga” eftersom varje barn är unikt och 

har en unik social situation. Vidare tycks det heller inte vara möjligt att generalisera vad en 

begåvningshandikappad förälder klarar och inte klarar av utifrån sitt handikapp eftersom de 

är en heterogen grupp med olika förmågor och olika erfarenheter. Barnets unika behov, en 

familjs unika sociala kontext och den begåvningshandikappades unika erfarenheter tycks vara 

faktorer som samspelar och som tillsammans kan forma vad som är ”tillräckligt bra” eller 

inte. En förälder som redan har en viss föräldraförmåga kan lära sig att utveckla denna. Ett 

sätt att göra detta kan vara att själv ta emot omsorg, att bli ”hållen” av andra för att sedan 

kunna ”hålla” sitt barn. Men har en förälder som blir visad hur han eller hon ska ”hålla” sitt 

barn men som inte kan generalisera det på så vis att han eller hon sedan kan lära sig att 

självständigt ”hålla” sitt barn – har denna förälder tillräcklig utvecklingspotential? Jag menar 

att utvecklingspotentialen är avgörande och ställer mig frågande till i vilken utsträckning det 

räcker att kompensera ett barn för dess föräldrars brister. Samtidigt så är jag medveten om att 

en rad friskfaktorer kring ett barn kan vara det som hjälper upp föräldrarnas brister. Dessa 

friskfaktorer kan vara insatser från socialtjänsten i kompenserade syfte. Det är alltså inte 

heller här möjligt att generalisera hur socialarbetare bör handla. Jag menar dock att 

föräldraträning mister sin funktion om den inte kan generaliseras och på så vis komma barnet 

till godo på lång sikt. Att en förälder utvecklar sin sociala förmåga kan naturligtvis komma 

barnet till godo men om det är omsorgen av barnets som brister så är det detta som bör 

utvärderas efter genomgången föräldraträning. Visar det sig då att omsorgen av barnet inte 

blir bättre så bör man fundera över hur den bristande omsorgen påverkar barnet och handla 

utifrån det.  
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8.3 Förslag till vidare forskning 
När det gäller begåvningshandikappade och föräldraträning så vore det intressant att vidare 

undersöka i vilken utsträckning begåvningshandikappade föräldrar kan lära sig att 

generalisera inlärd kunskap. En annan möjlig fråga att vidare undersöka är ifall toleransen för 

vad som är ”tillräckligt bra” skiljer sig beroende på om familjen lever i ett socialt välanpassat 

område eller inte. Det skulle vidare också vara intressant att åter undersöka ifall det är svårare 

att få igenom en LVU-ansökning där föräldrarna är begåvningshandikappade jämfört med 

andra problem. Någon respondent nämnde hur barnets identitet påverkades av att växa upp 

med en begåvningshandikappad förälder vilket jag tycker är ytterligare ett intressant område 

att titta närmare på. Under mina intervjuer frågade jag hur begåvningshandikappades 

föräldrars föräldraförmåga såg ut när det gällde små barn respektive äldre barn (och 

ungdomar), vilket dock inte har fått särskilt stort utrymme i uppsatsen. Detta är ett område 

som det inte har forskats särskilt mycket på och som det också skulle vara intressant att 

vidareutveckla.  

 

8.4 Slutord  
Begreppet föräldraförmåga i kombination med begåvningshandikappade föräldrar väcker 

många tankar och funderingar. Vad som är en ”tillräckligt bra” förälder eller en tillräckligt bra 

barndom är inte enkelt att svara på. En socialarbetares uppfattning om detta kan påverkas av 

egna värderingar, samhällets attityder, den professionella kunskapen, lagens utformning och 

arbetsplatsens policy. Begåvningshandikappade föräldrar och deras föräldraförmåga behöver 

lyftas och diskuteras inom socialt arbete. För mig har det blivit uppenbart att det finns ett 

tomrum både när det gäller forskning som i diskussion kring detta ämne. Varför pratar så få 

om detta? Varför forskas det så lite kring detta? Professionella inom socialt arbete med små 

barn möter begåvningshandikappade föräldrar och behöver ta ställning till ifall deras 

föräldraförmåga är ”tillräckligt bra” eller inte. Det är en svår uppgift som kräver mycket 

kunskap och för att utveckla denna kunskap så krävs det en arena där ämnet diskuteras. 

Tystnad kring ämnet tar inte bort dess existens och socialarbetare som arbetar med små barn 

kommer att fortsätta att möta dessa familjer oavsett om vi undviker att diskutera ämnet eller 

inte. Jag menar, i likhet med vad en av mina respondenter uttryckte, att vi sviker barnen till 

dessa föräldrar om vi inte vågar tala om de svårigheter som dessa föräldrar kan ha och hur 

dessa i sin tur påverkar barnen.  
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10. Bilagor 

 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Svårigheter/känslighet kring utredningar, arbetet med familjen och bedömningar 

Finns det något som är specifikt för just dessa utredningar?  

Finns det något som är specifikt för arbetet med dessa familjer? 

Hur upplever du att det är att tala om begåvningshandikapp med familjen? 

Hur upplever du att det är att tala om begåvningshandikapp på arbetsplatsen? 

 

Hur går ni till väga om ni misstänker begåvningshandikapp men föräldern inte har någon 

diagnos? 

Hur pratar ni med föräldern, barnet om begåvningshandikappet? (de som har diagnos) 

Hur skriver ni i utredningen? (de som har diagnos) 

Hur pratar ni med föräldern, barnet om ni misstänker begåvningshandikappet men saknar 

diagnos? 

Hur skriver ni i utredningen när ni misstänker begåvningshandikapp men saknar diagnos? 

 

Perspektiv och teori i utredningar 

Vilka faktorer tittar ni på kring barnet i dessa ärenden?  

Vilka faktorer tittar ni på hos föräldern/föräldrarna i dessa ärenden? 

Finns det någon faktor som ni tycker är extra viktig just i dessa utredningar? 

Har du några erfarenheter av att göra en ansökan om LVU i ärenden där föräldern har ett 

begåvningshandikapp? 

 

Vad tänker du på när du hör ordet barnperspektiv? 

Har ni ett barnperspektiv i utredningarna?  

 

Lutar ni era bedömningar i dessa ärenden på någon särskild teori eller någon särskild 

forskning? 
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Kan du resonera lite kring vad som skulle kunna skilja sig i en familj där 

föräldern/föräldrarna har ett begåvningshandikapp men inte bedöms ha tillräcklig 

föräldraförmåga och en familj där de bedöms ha det?  

 

 

Synen på föräldraförmågan 

Vad tänker du på när du hör ordet föräldraförmåga? 

Hur resonerar du generellt kring föräldraförmågan hos denna grupp? 

Finns det någon särskild funktion som dessa föräldrar har svårt med? 

Hur påverkar förälderns eventuella svårigheter när det gäller föräldraförmågan barnet?  

 

Vilken typ av stöd brukar dessa familjer få? 

Vilken typ av stöd tror ni att dessa föräldrar behöver? 

Vad är era erfarenheter av stöd till dessa föräldrar?  

Har ni sett att de har kunnat utveckla sin föräldraförmåga med hjälp av stöd? 

 

 


