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SAMMANFATTNING 
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Studien avser att utifrån professionella yrkesutövares perspektiv beskriva och analysera vilka 

föreställningar dessa har kring kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och deras graviditet och 

moderskap. Vi ämnar också diskutera och reflektera kring vilket stöd som enligt yrkesutövarna är 

betydelsefullt för kvinnornas möjligheter att hantera en graviditet och ett moderskap. Informationen 

har inhämtats genom kvalitativa intervjuer med fem olika professioner som i yrket kommer i kontakt 

med målgruppen. I vårt material fann vi tre utmärkande perspektiv: ett barnperspektiv, ett 

föräldraperspektiv samt ett samhällsperspektiv. Utifrån dessa perspektiv kunde vi hitta många likheter 

i informanternas föreställningar, vilket mynnade ut i olika teman. Dessa teman är: ”Anknytning och 

kärlek är det viktigaste”, ”Små barn - små bekymmer, stora barn – stora bekymmer”, ”Den 

medborgerliga rätten att skaffa barn”, ”Föräldrarättens begränsningar”, ”Främjande och försvårande 

faktorer”, ”Stöd i olika former”, ”Att påverka och att påverkas” och ”Samverkan och 

framtidsvisioner”. Resultatet i studien tyder på en föreställning om att alla har rätt att skaffa barn och 

att det är samhällets ansvar att sätta in adekvata stödåtgärder där föräldraförmågan inte räcker till. En 

ambivalens hos de professionella yrkesutövarna har uttolkats då de upplever svårigheter och ibland 

även motstridiga krav i rollen att förhålla sig till, å ena sidan barnens rätt till en trygg och omsorgsfull 

uppväxt och å andra sidan moderns rätt till självbestämmande över sitt eget liv. En viktig förutsättning 

för ett fungerande moderskap som betonats är att modern har förmåga att knyta an till sitt barn, övriga 

praktiska insatser kan samhället träda in med. Tolkningen är att samhällets attityder över tid har 

förändrats mot en mer positiv inställning bland professionella till målgruppens förmågor att med ett 

lämpligt stöd hantera ett moderskap. Analysen görs utifrån teorierna social konstruktion, 

empowerment, makt och den proximala utvecklingszonen. 

 

Nyckelord: Moderskap, graviditet, intellektuell funktionsnedsättning, stöd, social konstruktion, 

empowerment, makt. 
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ABSTRACT 
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The study seeks to from professionals perspectives describe and analyze the beliefs they have about 

women with intellectual disabilities and their pregnancy and motherhood. We will also discuss and 

reflect on the possible support that professionals find important for women to handle pregnancy and 

motherhood. The information has been gathered through interviews with five different professions that 

have come in contact with the audience in their work. In our material we found three distinctive 

perspectives: a child´s perspective, a parent´s perspective and a community perspective. From these 

perspectives, we could find many similarities in the informants´ perceptions, which resulted in 

different themes. These themes are: "Attachment and love is the most important", "Little children - 

little worry, big kids - big trouble", "The civil right to have children", "Parents dynasty limitations", 

"Promotion and aggravating factors", "Support in different forms", "To influence and be affected" and 

"Collaboration and visions for the future ". The results of the study indicate a belief that everyone has 

the right to have children and it is the community’s responsibility to put adequate measures to which 

the parental ability is not enough. An ambivalence among the professionals have interpreted when they 

are experiencing difficulties and sometimes conflicting demands of the role of relating to one part 

children's right to a safe and caring nursery and on the other hand, the mother's right to autonomy over 

her own lives. An important prerequisite for a functioning maternity highlighted is that the mother has 

the ability to bond with her children, and other practical efforts that society can come in with. The 

interpretation is that the community´s attitudes have changed over time towards a more positive 

attitude among the professional abilities with appropriate assistance for managing a maternity. The 

analysis is based on theories of social construction, empowerment, power, and the proximal 

development zone. 

Keywords: Motherhood, pregnancy, intellectual disabilities, support, Social construction, 

empowerment, power 
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Förord 

Vi vill passa på att skänka ett varmt tack till alla som har varit delaktiga till att möjliggöra vår 

studie. Särskilt stort tack till våra informanter som med stort intresse har deltagit i intervju. 

Många tack även till vår engagerade handledare Bibbi Ringsby Jansson för stöd och 

uppmuntran liksom för tips på litteratur, upplägg och formulering. Tack även till förstående 

kollegor ute på våra respektive arbetsplatser samt ett varmt tack till Henrik för tips och råd. 

Sist men inte minst tack till våra underbara familjer för stöd och visad förståelse för den tid 

studien tagit i anspråk från dem. Slutligen vill vi skänka ett varmt tack till oss själva och 

varandra för ett gott samarbete, stöttning och uppmuntran.   

Anna Eriksson och Sandra Holmén  

Vårterminen 2011 
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1. Inledning  

Somliga anser att utvecklingsstörda inte borde få sätta barn till världen, 

medan andra menar att de har samma rätt som andra att bli föräldrar. 

Ingendera inställningen är särskilt konstruktiv. Det är nästan bara 

lindrigt utvecklingsstörda kvinnor som får barn och de är få, kanske två 

om året i ett normalstort landsting. Uppföljningar har visat att ungefär 

hälften av dem som fött barn inte kan eller får behålla det. Avgörande 

är ofta om kvinnan haft en stabil uppväxt och haft en god mamma 

förebild. Om hon har nått en social anpassning har hon relativt stor 

möjlighet att klara sitt föräldraskap. (Wrenne, Hans, 2004. Psykosexuell 

utveckling s. 52). 

Avsikten med studien är att ta reda på vilka föreställningar som finns hos olika professionella 

yrkesutövare om gruppen kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och deras graviditet 

och moderskap. De yrkesutövare som är aktuella kommer i sitt arbete i kontakt med dessa 

kvinnor. Vi avser också att diskutera och reflektera kring vilket stöd som enligt yrkesutövarna 

är betydelsefullt för kvinnornas möjligheter att hantera en graviditet och ett moderskap. 

Anledningen till valet att inrikta studien mot mödrar och inte fäder är att det är mödrarna som 

till största del kommer i kontakt med samhällets stödjande verksamheter under graviditet och 

barnets första levnadstid. 

Historiken kring kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och deras graviditet och 

moderskap är tragisk men även mycket intressant. För inte längre tid tillbaka än till 1900-

talets mitt rådde en uppfattning i Sverige att ”mindervärdiga” skulle hindras från att skaffa 

barn, genom bland annat införandet av en steriliseringslag
1
. Vi menar att detta är en fråga som 

har hög relevans för oss som blivande socialpedagoger. Det är viktigt att med historiken i 

minne söka kunskap om hur olika professioner föreställer sig målgruppen som mödrar samt 

hur de utifrån dessa formar stödet. Alla människor speglas av sina tidigare erfarenheter i 

kombination med samhällets rådande normer och värderingar vilket formar människan i det 

sammanhang hon i dag befinner sig i (se vidare under kapitel 4.1 ”Social konstruktion”). Att 

som socialpedagog vara medveten om och ha kunskap om gällande föreställningar bland 

samhällets olika yrkesutövare är av stort vikt för att arbeta med vidareutveckling och 

förändring inom olika sociala arenor. Genom denna studie vill vi söka kunskap om detta. 

Studien har betydelse för alla yrkesutövare som kommer i kontakt med målgruppen på så vis 

                                                 
1
 Engwall, Kristina (2000). Asociala och imbecilla: Kvinnorna på västra Mark 1931-1967.  
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att de blir medvetna om rådande föreställningar. Vi anser att det är viktigt att som 

professionell reflektera kring egna föreställningar och värderingar eftersom dessa påverkar 

bemötandet. Har den professionella exempelvis en föreställning om att kvinnor med 

intellektuell funktionsnedsättning brister i sin förmåga att hantera ett moderskap finns en risk 

att kvinnan blir bemött utifrån föreställningen. Förhoppningen med denna studie är att väcka 

tankar hos både professionella yrkesutövare och bland allmänheten kring denna målgrupp. 

Medvetenhet är ett första steg till förändring och vidareutveckling. Ett andra steg kan vara att 

som socialpedagog arbeta med förändring av rådande föreställningar kring ett visst fenomen, i 

detta fall målgruppens förutsättningar att klara ett moderskap. 

Intresset för temat väcktes under en 15 veckor lång verksamhetsförlagd utbildning. Under ett 

handledningstillfälle berättade en LSS-handläggare om en ung, gravid kvinna med en 

intellektuell funktionsnedsättning. Handläggaren uttryckte sin oro över att kvinnan inte skulle 

komma att klara ett moderskap. Utifrån denna situation började vi fundera kring ämnet och 

vilka föreställningar olika professionella yrkesutövare har om gruppens möjligheter och 

svårigheter att hantera en graviditet och ett moderskap, samt vilken betydelse det får för 

utformandet av stödet till kvinnorna. 

1.1 Begrepp 

… det brukar sägas att ett funktionshinder i sig inte är något handikapp, 

men det kan bli det om den miljö eller situation den handikappade 

befinner sig i är sådan att tillvaron försvåras. Men också det omvända 

kan gälla, det vill säga att en miljö kan vara så torftig att den skapar ett 

handikapp. (Lundgren, Kristina, 1993. Efter 32 år på sinnesslöanstalt 

börjar den långa vägen till frihet och upprättelse…Åkes bok, s.7f) 

Det finns begrepp som vi vill tydliggöra eftersom dessa ofta blandas ihop och misstolkas. En 

funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. 

Utvecklingsstörning är en intellektuell funktionsnedsättning. Ett funktionshinder, tidigare 

kallat handikapp, är inte något som en person har utan det uppstår i interaktion med den 

omgivande miljön.
2
  

Genom historien har innebörden av att vara intellektuellt funktionsnedsatt varierat liksom 

benämningen för nedsättningen. Individerna har, för att nämna några begrepp, kategoriserats 

                                                 
2
 Vårdguiden. Sökord: Utvecklingsstörning, funktionshinder och handikapp. Hämtad från: 

www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Fragor-och-svar/Hitta-fragor-svar 2011-02-02. 

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Fragor-och-svar/Hitta-fragor-svar
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som sinnesslöa, idioter, psykiskt efterblivna, imbecilla, förståndshandikappade, 

begåvningshandikappade, utvecklingsstörda etc. I vår studie har vi valt att använda oss av 

begreppet intellektuell funktionsnedsättning. Begreppet används kontinuerligt genom studien, 

oavsett beskriven tidsperiod.  

1.1.1 Intellektuell funktionsnedsättning 

I följande stycke diskuteras intellektuell funktionsnedsättning i generella drag. 

Intellektuell funktionsnedsättning är inte en sjukdom eller en psykisk störning som går att 

bota
3
. Nedsättningen kan ses från tre olika perspektiv – ett psykologiskt perspektiv, ett socialt 

perspektiv och ett administrativt perspektiv. Ur det psykologiska perspektivet är nedsättningen 

beroende av intelligensen och kan mätas genom ett intelligenstest (IQ). Ett testresultat under 

70 innebär enligt dagens svenska kriterier att individen diagnostiseras som intellektuellt 

funktionsnedsatt. Sett ur det sociala perspektivet innebär en intellektuell funktionsnedsättning 

att individen har svårigheter att klara vissa krav som ställs i samhället. Dessa krav är socialt 

konstruerade, situationsbundna och varierar över tid. I det administrativa perspektivet 

sammanvävs den psykologiska och den sociala nedsättningen och det är myndigheter som 

kategoriserar vem som räknas hit.
4
  

Intellektuell funktionsnedsättning brukar delas in i tre olika nivåer. Sverige använder sig av 

Världshälsoorganisationens definition när det gäller att bestämma nivå av nedsättningen. 

Individer med samma grad av nedsättning skiljer sig från varandra och har olika egenskaper 

och förutsättningar. De har alla, oavsett grad av funktionsnedsättning samma grundläggande 

behov av kärlek och uppskattning som alla andra människor.
5
  

 Lindrig intellektuell funktionsnedsättning diagnostiseras vid en intelligenskvot mellan 50-

70. Dessa individer kan ha svårt att förstå vissa abstrakta sammanhang och information 

som inte är konkret. De klarar ofta att sköta sitt dagliga liv men kan vara i behov av hjälp 

med exempelvis ekonomisk planering. 

 Måttlig intellektuell funktionsnedsättning innebär en intelligenskvot mellan 35-50. Dessa 

individer kan klara många dagliga aktiviteter men kan ha svårigheter med att förstå andra 

                                                 
3
 LUL Sökord: Vad är utvecklingsstörning?  Hämtad från: www.lul.se/templates_7174.aspx 2011-02-02. 

4
 Tideman, Magnus (2000). Normalisering och kategorisering Om handikappideologi och välfärdspolitik i teori 

och praktik för personer med utvecklingsstörning.  
5
 Kollberg, Evy (1989). Omstridda mödrar: En studie av mödrar som förtecknas som förståndshandikappade.  

http://www.lul.se/templates_7174.aspx
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människors åsikter. De kan även ha svårigheter att föreställa sig något de inte har sett, 

symboliskt tänkande samt att lära sig att läsa och skriva.
6 

 

 Grav intellektuell funktionsnedsättning klassas individer med en intelligenskvot under 35. 

Dessa personer har behov av hjälp med det mesta för att klara vardagen. De lever här och 

nu och saknar känsla för dåtid och framtid.
7
  

Den intellektuella funktionsnedsättningen skall ha uppmärksammats under utvecklings-

perioden, det vill säga före 16 års ålder och skall medföra att individen har behov av stöd och 

hjälp i sin livsföring
8
.  

Individer med intellektuell funktionsnedsättning har generellt sett svårt att tolka och förstå 

sina känslor eller förstå varifrån känslan uppkommit. Dessa individer har ofta behov av att 

miljön och bemötandet är anpassat utefter deras kognitiva förmåga. Beroende av vilken grad 

av funktionsnedsättning individen har att klara sig i vardagen behövs olika former av stöd.
9
 

Somliga har inte behov av mer än rådgivning för att klara det dagliga livet medan andra har 

behov av omfattande daglig omsorg. Det kan ibland vara svårt att nå intellektuellt 

funktionsnedsatta med information, varav den professionelle vid upprepande tillfällen kan 

behöva lämna information samt att den ska ges på ett lättbegripligt vis.
10

 Detsamma gäller 

även information kring preventivmedel då många kan ha behov av mycket konkret och 

detaljerad information
11

. 

Uttryckssätten kan vara mer barnsliga eller ungdomliga i jämförelse med ”andra vuxna”, 

vilket kan bero på att denna målgrupp inte alltid haft möjlighet att lära sig de sociala koderna 

kring hur de söker sexuell tillfredsställelse.
12

 För att forma lämpliga stödåtgärder är det av 

vikt att den professionelle yrkesutövaren lär känna individen i interaktion med den omgivande 

miljön för att göra en bedömning av dennes förmågor och svårigheter. Först då kan den 

professionelle veta vilken typ av insatser som kan vara aktuella. Alla individer är unika och 

därför krävs alltid en helhetsbild av den person som ska bedömas. För att som professionell 

kunna ge stöd och service till individer med intellektuell funktionsnedsättning behövs en 

teoretisk kunskapsbas kring nedsättningen. Det är också viktigt att förstå sina egna 

värderingar och attityder samt att ha förståelse för sin yrkesroll. Det krävs även kunskap om 

                                                 
6
 Kollberg (1989).  

7
 Kollberg (1989).  

8
 Tideman (2000).  

9
 Söderman, Lena & Nordlund, Mårten (2005). Utvecklingsstörning/funktionshinder.  

10
 Grunewald, Karl (1996). Medicinska omsorgsboken. 

11
 Wrenne, Hans (2004). Psykosexuell utveckling.  

12
 Wrenne (2004).  
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aktuell lagstiftning samt empatisk förmåga och en vilja att kunna sätta sig in i personens 

situation.
13

  

1.2 Historik  

Under slutet av 1800-talet präglades det svenska samhället av en optimistisk syn på olika 

gruppers möjligheter att anpassa sig. Intellektuellt funktionsnedsatta började ses som en 

separat grupp. Tidigare då människor i högre grad verkade och levde på landsbygden hade 

dessa individer ofta en sysselsättning. De kunde exempelvis arbeta på gården och ingen 

funderade på att gruppen kunde ha speciella behov. I samband med industrialiseringen, när 

stora grupper av människor flyttade från landsbygden in till städerna, började nya krav ställas 

på befolkningen. Många med en intellektuell funktionsnedsättning fick då svårigheter med att 

anpassa sig efter den tidens rådande normer. Målgruppen blev synliggjord och 

uppfostringsanstalter för ”sinnesslöa bildbara barn” inrättades. Samhället hade en 

föreställning om att denna grupp genom en kärleksfull uppfostran och särskild undervisning 

skulle kunna botas och som vuxna bli självförsörjande.
14

 

Under första hälften av 1900-talet skedde en förändring i samhällssynen på de intellektuellt 

funktionsnedsatta. De sågs nu som en fara som samhället måste skydda sig emot. Individer 

som fått uppfostran på anstalt och som trots det inte klarade sig ute i samhället ansågs vara i 

behov av livslång anstaltsvård. Detta resulterade i att fler anstalter byggdes.
15

 År 1915 

infördes ett lagligt förbud för individer med intellektuell funktionsnedsättning att ingå 

äktenskap. Syftet med denna lag var att förhindra spridning av ”mindervärdigas” arvsanlag till 

nästkommande generation och på så sätt utrota vad som då ansågs vara en sjukdom. Från och 

med 1945 kunde individer med en intellektuell funktionsnedsättning begära dispens för att få 

lov att ingå äktenskap mot uppvisande av intyg av genomförd sterilisering. Lagen upphörde 

1973.
16

 Under 1920-1930 talet fick det rasbiologiska synsättet fäste i Sverige och målgruppen 

betraktades inte som fullvärdiga människor och skulle inte få vanära det biologiska arvet 

genom fortplantning
17

. Till följd av detta inrättades en lag om sterilisering 1934. År 1941 

                                                 
13

 Söderman & Nordlund (2005).  
14

 Söder, Mårten (2004). Omsorgsideologins utveckling. Söderman & Nordlund (2005). 
15

 Söder (2004).   
16

 Olsson, Ingrid (2004). Synen på avvikelse. Engwall, Kristina (2004). Sinnesslöa kvinnor och sexualitet i ett 

historiskt perspektiv.  
17

 Söderman & Nordlund (2005). 
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uttalade Socialdemokraten Karl Johan Olsson att: ”Jag tror det är bättre att man går för långt 

än att man riskerar att få en olämplig och mindervärdig avkomma till världen”
18

.  

Vem som skulle steriliseras beslutades av medicinalstyrelsen. De gav ingen definition på vem 

som ansågs vara ”sinnesslö” men motsvarade individens intellekt en tolvårings eller under 

betraktades denne som ”rättsinkapabel” och sterilisering kunde då utföras utan samtycke. 

Under åren 1936-1941 steriliserades sammanlagt 1 113 personer med intellektuell funktions-

nedsättning. Professor Nils von Hofsten har år 1942 uttalat sig om sterilisering: 

Sterilisering är ett så viktigt ingrepp att den enskilde inte bör få 

bestämma det själv. En stor del av dem som bör steriliseras är 

sinnesslöa eller sinnessjuka och har därför inte ens förmåga att 

verkligen förstå vad det är frågan om eller kan åtminstone inte bedöma 

skälen, och de skulle oftast inte alls önska eller gå med på sterilisering. 

Därför behövs det bestämmelser. (Broberg, Gunnar & Tydén, Mattias, 

2005. Oönskade i folkhemmet – rashygien och sterilisering i Sverige, 

s.142). 

Steriliseringslagen avskaffades 1975 då Riksdagen förbjöd all sterilisering utan den enskildes 

samtycke.
19

 I dagens steriliseringslag (1975:580) 5§ står att ”sterilisering får ej ske utan att 

den som begär åtgärden noggrant har informerats om ingreppets innebörd och följder samt, i 

förekommande fall, om andra möjligheter att förebygga havandeskap”. Vad gäller abort kan 

en sådan inte genomföras om kvinnan bedöms sakna rättslig handlingsförmåga att själv 

begära ingreppet. Enda undantaget för ingripandet är om aborten bedöms vara nödvändig med 

hänsyn till kvinnans liv eller hälsa. När det gäller kvinnor med grav intellektuell 

funktionsnedsättning är det troligt att själva förlossningen samt realiteten att hon inte kan ta 

hand om barnet kan medföra en traumatisk upplevelse för kvinnan, vilket bör anses kunna 

innebära en allvarlig fara för hennes psykiska hälsa. Ett samtycke till ingreppet bör i detta fall 

förutsättas.
20

  

Under 1950 och 1960-talen förändrades synen på individer med intellektuell funktions-

nedsättning. En acceptans av individens förutsättningar hade nu vuxit fram och 

föreställningen var inte längre att nedsättningen kunde undervisas bort.
21

 Ytterligare en viktig 

samhällsförändring skedde under 1970-talet då många i den aktuella målgruppen flyttade från 
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institutioner till öppna boendeformer. Sysselsättning erbjöds och särskolan integrerades i 

grundskolan.
22

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (1993:387) infördes 1994. En 

person som har diagnostiserats som intellektuellt funktionsnedsatt har rätt till insatser enligt 

denna lag. Målet med lagen är att den enskilde skall få möjlighet att leva som andra. Insatsen 

skall vara anpassad till individens behov samt vara lättillgänglig och stärka individens 

förmåga att leva ett självständigt liv. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges 

inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med studien är att beskriva och analysera olika professionella yrkesutövares 

föreställningar kring kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och deras graviditet och 

moderskap. Vi avser också att diskutera och reflektera kring vilket stöd som enligt 

yrkesutövarna är betydelsefullt för kvinnornas möjligheter att hantera en graviditet och ett 

moderskap.  

Centrala frågeställningar är: 

 Vilka föreställningar har olika professionella yrkesutövare om kvinnornas möjligheter och 

svårigheter i att hantera en graviditet och ett moderskap? 

 Vilket stöd upplever yrkesutövarna att kvinnorna har behov av? 

 Vilket stöd kan de olika professionerna inom ramen för sin yrkesroll erbjuda kvinnorna 

och hur anser de att stödet bör utformas?  

2. Metod  

I kommande avsnitt diskuteras och problematiseras val av metod, urval och tillvägagångssätt. 

Här förs också en diskussion kring etik och hur etiska ställningstaganden har hanterats. 

2.1 Kvalitativ metod och abduktiv ansats 

Kvalitativ forskning kännetecknas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet 

som analyseras. Datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan. Syftet med 

metoden är att fånga både människors handlingar och dess innebörder. Kvalitativa metoder 
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omfattar oftast mindre populationer än kvantitativa undersökningar och fokus är riktat mot 

olika sätt att beskriva eller förstå ett fenomen, snarare än hur många som uppfattar ett 

fenomen på ett visst sätt.
23

 Anledningen till metodvalet är att få en fördjupad kunskap om 

olika yrkesutövares kvalitativt skilda erfarenheter och föreställningar av kvinnor med 

intellektuella funktionsnedsättningar i allmänhet, graviditet och moderskap i synnerhet.  

Att utgå från en abduktiv ansats har för studien inneburit en möjlighet att varva mellan teori 

och empiri. Arbetet startades genom att påbörja en intervjuguide samt inhämta teoretisk 

kunskap för att få en överblick över kunskapsfältets bredd. Utifrån teoretiska kunskaper 

förbättrades intervjuguiden. Under studiens gång har vi ständigt återvänt till teori för att 

förankra det empiriska resultatet (se vidare under avsnitt 2.4 ”Bearbetning och analys”). 

2.1.1 Intervju 

Inom ramen för kvalitativa datainsamlingsmetoder har vi valt att använda intervjuer. Syftet 

med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå ämnet utifrån den levda vardagsvärlden 

ur den intervjuades eget perspektiv
24

. Det är detta som vi i vår studie är intresserade av att ta 

reda på. Tanken är inte att värdera vad som är rätt eller fel utan söka informanternas egna 

föreställningar. En intervju ger tillgång till information som är av direkt intresse för studiens 

syfte. Den ger förutsättningar till en djupare förståelse då frågorna kan utvecklas efter varje 

individuell informant och dennes tidigare svar. Det finns även en möjlighet att tolka andra 

signaler, till exempel informantens kroppsspråk.
25

  

2.2 Urval 

Studien bygger på intervjuer med fem olika professioner: två LSS-handläggare, en 

distriktssköterska på barnavårdcentralen, en barnmorska på mödravårdscentralen, en 

socialpedagog på socialförvaltningens familjeenhet samt en personal från en av den studerade 

kommunens stödverksamheter. Anledningen till valet av dessa yrkesgrupper var att de är 

centrala professionella aktörer vars uppgift är att ge stöd under olika delar av processen som 

en kvinna går igenom vid en graviditet och efterkommande moderskap. Informanterna arbetar 

alla i samma kommun.  
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2.2.1 Informanterna 

Informanterna är alla kvinnor, det är också vanligen mest kvinnor som arbetar inom det 

verksamhetsfält som studien berör. Informanterna är mellan 40-60 år och har arbetat mellan 

två och trettiofem år i sin nuvarande yrkesroll.  

Här redogörs för informanternas utbildning och arbetsuppgifter:  

Av de två LSS-handläggarna är A utbildad socionom medan B har gått sociala omsorgslinjen. 

LSS-handläggarna arbetar med att ta emot ansökningar och utreda dessa enligt LSS och till 

viss del även enligt SoL. De arbetar inte i direktkontakt med målgruppen utan träffar dem i 

samband med att en ansökan inkommer. Handläggarna möter då kvinnan och inhämtar 

information för bedömning om de har rätt till en insats. Inom LSS finns inga speciella insatser 

som riktar sig till intellektuellt funktionsnedsatta kvinnor och deras barn, utan enbart till den 

person som har funktionsnedsättningen. I de fall handläggaren uppmärksammar att kvinnan 

har behov av insatser utöver vad de själva kan erbjuda kontaktar de Individ- och 

familjeomsorgen.  

Distriktssköterskan på Barnavårdscentralen är utbildad distriktssköterska med förskrivnings-

rätt, vilket innebär rätt att skriva ut vissa recept. Hon är utbildad sjuksköterska med inriktning 

på barn och ungdom. Hennes huvudsakliga arbetsuppgift är att följa barns utveckling och 

hälsotillstånd från 0-6 år samt att stödja föräldrarna och ge råd gällande mat, sömn och 

gränssättning. Sköterskan möter målgruppens kvinnor då de fött sitt barn. Sköterskan brukar 

vid första träffen besöka den nyblivna modern i hemmet. Därefter hålls en regelbunden 

kontakt. Då sköterskan bedömer att det finns ett utökat behov av stöd kan träffarna ske tätare 

än vanligt.  

Barnmorskan som arbetar på Mödravårdscentralen är utbildad sjuksköterska samt 

vidareutbildad till barnmorska. Hennes främsta arbetsuppgifter är övervakning under 

graviditeten, föräldrastöd, förebyggande stöd, gynekologisk cellprovstagning samt 

preventivmedelsrådgivning. Till barnmorskan kommer målgruppens kvinnor då de väntar 

barn. Hon träffar dem regelbundet genom hela graviditeten. 

Socialpedagogen är i grunden utbildad sjuksköterska. Hon har sedan vidareutbildat sig inom 

barnpsykiatri, Martemeo, systemteori, miljöterapi, familjeterapi ett och två, kognitiv 

beteendeterapi samt utvecklingspsykologi. Hon arbetar inom socialtjänsten med 

förändringsarbete i familjer samt på öppna förskolan där hon ger föräldrastöd. Målgruppens 
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kvinnor kommer hon i kontakt med på båda sina arbetsplatser då hon arbetar med att stödja 

dem i deras föräldraroll. 

Kvinnan som arbetar i en av kommunens stödverksamheter har utbildning inom ADHD och 

autism samt i Motiverande samtal (MI). Hennes arbetsuppgifter bygger på att stödja och bryta 

isolering hos unga vuxna med psykosocial ohälsa. Målet hon strävar efter är att dessa personer 

ska komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Målgruppens kvinnor kommer till henne 

genom socialtjänsten. 

2.3 Tillvägagångssätt 

En första kontakt togs med LSS-handläggare och en socialpedagog. I detta möte berättades 

syftet med studien samt förfrågan om de ville ställa upp på intervju. Telefonkontakt togs med 

BVC-sköterska, MVC-sköterska och personal från en av kommunens stödverksamhet vilka vi 

hade träffat tidigare. Under telefonkontakten lämnades information om studiens syfte och en 

förfrågan gjordes kring ett eventuellt deltagande. När klartecken lämnats till medverkan 

bokades tid för intervju. Ett informationsbrev (se bilaga 1) sändes därefter ut via e-post. 

Vi har båda deltagit i intervjuerna för att vara delaktiga i alla delar av undersökningen. Under 

intervjun användes en intervjuguide (se bilaga 2) som vägledning. Intervjuguiden var en mall 

att utgå ifrån samtidigt som den gav frihet att ställa följdfrågor. Intervjuerna spelades in via 

mobiltelefon, vilka sedan lades över på dator. Därifrån har materialet transkriberats. 

Transkriberingen har därefter bearbetats, kategoriserats och analyserats utefter givet syfte och 

frågeställningar. 

2.4 Bearbetning och analys 

I kommande avsnitt redogörs för studiens genomförande. 

2.4.1 Meningskoncentrering 

I resultatredovisning och analys har vi använt meningskoncentrering, vilket innebär en 

sammandragning av informanternas uttalanden till kortare formuleringar av 

huvudbudskapet
26

. Inledningsvis i analysen läste vi det transkriberade materialet för att hitta 

likheter och skillnader mellan informanternas svar. Vi fann tre utmärkande perspektiv: ett 

                                                 
26

 Kvale & Brinkmann (2009). 



17 
 

barnperspektiv, ett föräldraperspektiv samt ett samhällsperspektiv. Utifrån dessa perspektiv 

kunde vi hitta många likheter i informanternas föreställningar, vilket mynnade ut i olika 

teman. I dessa teman plockade vi fram uttalanden som vi koncentrerat sammanställde till en 

sammanhängande text med inslag av citat. Resultatet kopplas efter varje perspektiv till 

tidigare forskning och teoretiska begrepp.  

Induktion utgår i första hand från empiri och deduktion från teori. Sett i relation till induktion 

och deduktion kan abduktion sägas vara en tredje väg, där forskaren rör sig mellan teori och 

empiri och på så sätt låter förståelsen successivt växa fram. Det abduktiva förfaringssättet 

innebär en process där nya förklaringar eller förståelse av ett fenomen söks, genom att pendla 

mellan teori och empiri.
27

 I vår studie har vi utgått från tidigare forskning om yrkesutövaress 

föreställningar när det gäller kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och deras 

svårigheter och möjligheter att hantera ett föräldraskap. Det har fungerat som hjälp för 

formulering av frågor i intervjuguiden och vid analys och tolkning av empirin. Empirin har 

också gett nya infallsvinklar där teori fungerat som inspirationskälla för förståelse och för att 

upptäcka nya mönster i det empiriska materialet, som exempelvis den värdekonflikt mellan 

barnperspektiv och föräldraperspektiv som yrkesutövarna ställs inför i arbetet med att ge stöd 

till kvinnorna i deras föräldraskap. 

2.5 Metodreflektion 

Att utföra intervjuer är tidskrävande men det är också oerhört givande då det ger tillgång till 

olika yrkesutövares specifika föreställningar kring målgruppen. Att transkribera inspelade 

intervjuer tar lång tid, men då det är färdigställt finns ett lättillgängligt arbetsmaterial att tillgå 

för genomläsning och reflektion. De inspelade intervjuerna ger en möjlighet att fånga upp allt 

det som informanterna säger och inte bara valda delar. När anteckningar förs på plats 

antecknas det som den egna förståelsen vid intervjutillfället kan ta emot. De transkriberade 

intervjuerna finns under hela studien kvar vilket möjliggör en tillbakablick för 

vidareutveckling och en djupare förståelse av vad informanterna uttryckt i sina intervjuer.  

En nackdel med denna metod är i förekommande fall att vi inte har haft tid att lära känna 

informanterna. Dock var vi bekanta med alla informanterna sedan tidigare, vilket kan ha 

påverkat informationen som dessa lämnat. Vi hade en föreställning om att det kan vara svårt 

att veta om svaren är uppriktiga. Det är ett känsligt ämne som känns tabubelagt, vilket gör att 
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informanterna kan antas vara försiktiga i sina uttalanden om vad de egentligen anser, av rädsla 

för att uppfattas diskriminera en grupp kvinnor med funktionsnedsättning. Att informanterna 

är personer som vi är bekanta med kan ha bidragit till att de säger vad de egentligen anser, 

men kan också innebära att de ”skäms” för sina åsikter då de inte känner sig tillräckligt 

anonyma för att vilja stå för dem.  Vad som är positivt är att berättelserna verkligen blir 

individuella och verklighetsnära. Under intervjuerna har vi försökt att gå in förutsättningslöst 

för att inte styra in informanterna åt ett specifikt håll. En medvetenhet finns dock om att 

svaren informanterna gett delvis kan bero på hur frågorna har ställts. 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att resultatet av forskningen är tillförlitligt och skulle kunna frambringas 

vid en annan tidpunkt av en annan forskare
28

. Att försäkra en kvalitativ intervjustudies 

reliabilitet är inte enkelt då olika människor har olika erfarenheter och föreställningar som 

påverkar de svar de under intervjun ger. Om någon annan skulle intervjua samma informanter 

utifrån samma metod är det ingen garanti för att de skulle komma att få samma svar då 

mycket beror på informanternas dagsform samt tryggheten de känner i lokalen och med de 

som intervjuar. För att möta kravet på god reliabilitet har vi varit noggranna med att redogöra 

för studiens genomförande. Intervjuerna är alla transkriberade och i kombination med att vi 

varit två vid alla intervjutillfällen har vi minnesbilder från informanternas kroppsspråk som vi 

iakttagit och tolkat i förhållande till utskriftsmaterialet. Vi bedömer utifrån det att studien har 

en hög kvalitet och är pålitlig. En bedömning görs även av att informanterna efter bästa 

förmåga har besvarat frågorna med en uppriktig ärlighet utifrån sina egna föreställningar, 

vilket också var syftet med studien.  

2.5.2 Validitet 

Validitet handlar om textens hållbarhet vilket betyder att forskaren undersöker vad denne 

säger att den undersöker
29

. Under genomförandet av studien, både vid insamling, 

sammanställning och analys av materialet har syftet och frågeställningarna funnits i 

bakhuvudet. Vi har försökt att ständigt återkoppla till dessa och har ansträngt oss för att de likt 

en röd tråd ska genomsyra studien. Frågeställningarna är besvarade och vi har undersökt det 

studien avsåg att undersöka, varför validiteten bedöms vara tillfredställande.  Vi har även varit 

noggranna med att i metodavsnittet redogöra för hur arbetsprocessen har sett ut. Även om 

studien är tillförlitlig är den inte generaliserbar då antalet informanter är för få. 
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2.6 Etik  

Etik behandlar frågor som rätt eller fel, gott eller ont på olika sätt. När en intervju ska 

genomföras finns vissa etiska regler som forskaren ska förhålla sig till och informera 

deltagarna om.
30

 

 Informationskravet innebär att som forskare lämna information till informanterna om 

studiens syfte och upplägg.  

 Samtyckeskravet innebär att forskaren informerar informanterna om att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. 

 Konfidentialitetskravet innebär att informanterna avidentifieras i studien, samt att 

inhämtade uppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem.  

 Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas 

för forskningsändamål.
31

 

Ett informationsbrev har före intervjutillfället sänts till informanterna (se bilaga 1). Där 

lämnas information om att svaren kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas 

avpersonifierat från namn och ort. Det framgår även att informanten när som helst kan välja 

att avbryta sitt deltagande. Uppgifterna de lämnat kommer då att förstöras och inte användas i 

studien. I brevet fanns även telefonnummer till oss och till vår handledare. Intervjuerna har 

spelats in via mobiltelefon efter klartecken från informanten. Inspelningarna förvarades på ett 

för utomstående oåtkomligt vis. Transkriberingen som sedan utfördes har endast varit 

tillgängliga för oss och vår handledare.  

2.6.1 Etiska ställningstaganden 

Informanternas namn är i studien avidentifierade. Upplägget är diskuterat ur en etisk 

synvinkel för hur vi ska citera informanternas ställningstagande utan att informanterna ska 

känna sig utpekade. Eftersom studien är utförd i en mindre kommun finns en viss risk för 

igenkännande då det finns ett fåtal yrkesutövare inom varje profession. Vi har diskuterat och i 

samråd med vår handledare tagit ställning och beaktat om någon av informanterna kan 

komma till skada vid ett eventuellt igenkännande och kommit fram till att någon sådan risk 

troligen inte föreligger, varav vi valt att ange professionen vid citat. 
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Vad som även är av stor vikt vid utförandet av kvalitativa studier är att vara medveten om 

egna föreställningar och värderingar. Dessa är viktiga att tänka på vid upprättande av 

intervjuguide samt under intervjutillfället. Detta för att inte låta de egna värderingarna 

genomsyra frågorna eftersom informanterna kan komma att anpassa sina svar efter vad de tror 

frågeställaren vill höra.  

3. Tidigare forskning  

I kommande avsnitt redogörs för tidigare forskning inom områdena graviditet, moderskap och 

stöd för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. Informationen kring området är 

inhämtat från rapporter, avhandlingar och uppsatser.  

3.1 Graviditet och moderskap 

Evy Kollberg har doktorerat i ämnet intellektuellt funktionsnedsatta kvinnor och deras 

moderskap. Hon har i sin avhandling intervjuat 51 mammor med intellektuell 

funktionsnedsättning. Hon delar in dessa i två grupper: lågriskmammor och högriskmammor. 

Kännetecken för högriskgruppen är att de hade en svag självkänsla och svag identitetsbild. 

Många hade även vuxit upp utan kontakt med sin egen mamma och utan möjlighet att bygga 

upp någon långvarig relation på grund av flytt mellan olika fosterhem. De upplevde inte att de 

hade fått något adekvat stöd av vare sig formellt eller informellt nätverk under graviditeten. 

Kollberg drar slutsatsen att när det gäller mödrar med intellektuell funktionsnedsättning 

kopplar samhället deras svårigheter till funktionsnedsättningen och inte vad de har upplevt 

tidigare i livet. Kollberg anser att kvinnornas emotionella och sociala bakgrund spelar en 

större roll än deras intellektuella funktionsnedsättning när det gäller hur de klarar att hantera 

ett moderskap. De attityder som individer har till kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning och moderskap påverkas av den kunskap och de erfarenheter som finns 

inom området. Hon skriver vidare att den avgörande faktorn i bedömningen om huruvida 

kvinnan är en lämplig mor borde vara hennes möjligheter att fungera som moder och inte 

primärt hennes intellektuella funktionsnedsättning.
32

 

Socialstyrelsen har gett ut en kunskapsöversikt över fenomenet intellektuellt 

funktionsnedsatta kvinnor och deras barn. Avhandlingen bygger på tidigare studier och 

rapporter inom området. De har kommit fram till att till skillnad från kvinnor utan intellektuell 
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funktionsnedsättning är en graviditet för målgruppens kvinnor sällan ett eget val, utan måste 

tas i beaktning av flera yrkesutövare. Kvinnornas förmåga att hantera ett moderskap 

ifrågasätts och kontrolleras i större utsträckning av professionella.
33

 I likhet med Kollberg har 

även Socialstyrelsen utifrån flera studier dragit slutsatsen att föräldraförmågan inte går att 

bedöma utifrån ett intelligenstest då dessa inte tar hänsyn till hela sammanhanget. Dessa är 

därför inte användbara då föräldraförmågan ska bedömas.
34

 Socialstyrelsens rapport betonar 

att ett gott föräldraskap innebär att föräldern har förmåga att låta barnet växa upp i en trygg 

miljö där barnets fysiska och känslomässiga behov tillgodoses. I detta ingår att se barnet som 

det är, ha ett positivt känslomässigt engagemang till barnet, känna empati för barnet samt att 

ha realistiska förväntningar på barnets förmåga. Det är även betydelsefullt att kvinnan har 

förmåga att sätta barnets behov i centrum, vilket psykoanalytikern Donald Winnicott 

beskriver som ”good enough mothering”. Barn till mödrar med intellektuell 

funktionsnedsättning ses som en riskgrupp och flera studier visar att det finns risk för dessa 

barn att utsättas för försummelse. Försummelse innebär bristande kunskap och förståelse för 

barnets grundläggande behov, t.ex. näringsfattig kost, bristande hygienisk skötsel och 

olämpliga kläder. När en kvinna med en intellektuell funktionsnedsättning får barn finns 

många etiska frågor för personal inom olika samhälleliga stödverksamheter att ta ställning till. 

Det finns bland annat en ambivalens mellan huruvida modern är kapabel att hantera 

moderskapet samt hur stödet ska utformas. Det finns vissa utgångspunkter som bedöms vara 

viktiga för att klara ett moderskap. Har kvinnorna haft stabila och emotionella 

uppväxtförhållanden med positiva förebilder som barn, uppnått en psykisk mognad, känner 

sig uppskattad som moder och känner att hon är en tillgång för sina barn är förutsättningarna 

bättre. En annan betydelsefull förutsättning är att kvinnan har ett stödjande nätverk bestående 

av vänner, familj och/eller grannar. Det är oftast ursprungsfamiljen som utgör det mest 

betydande stödet och skyddet för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och deras 

barn.
35
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3.2 Stöd 

Socialstyrelsen har i sin rapport kommit fram till att följande stödinsatser finns: stöd i 

hemmet, avlastningsfamilj, utbildning i hemmet, gruppverksamhet, hjälp med ekonomin, 

praktiskt hjälp, samtalsstöd, psykolog- och kuratorskontakt, anpassad föräldrautbildning samt 

täta hembesök. Socialstyrelsen bedömer det som viktigt att de professionella i arbetet med 

utformandet av stödinsatser bemöter kvinnorna med tilltro och utformar insatserna med 

hänsyn till deras önskemål och behov. Stödet som erbjuds måste vara individuellt anpassat 

samt att de bör förändras allteftersom. I arbetet med kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning bör professionella arbeta empowermentinriktat vid utformandet av 

stödet för att stärka moderns självförtroende och förmåga att tillgodose barnets behov samt att 

möjliggöra för modern att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det kan uppstå 

samarbetssvårigheter mellan både professionella och mödrarna samt mellan olika 

professioner. Det kan vara svårt att tillgodose både barnets och moderns välbefinnande. En 

orsak till detta är att det ofta finns många olika professioner som är verksamma kring familjen 

och att de alla arbetar utifrån sina egna intresseområden.
 
Det finns ofta bristande kunskap hos 

professionella som arbetar med kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. Detta kan 

medföra att de utvecklar speciella attityder och förväntningar på denna målgrupp. Det går att 

finna två olika synsätt gällande mödrar med intellektuell funktionsnedsättning hos 

professionella. Det ena synsättet är att mödrarna anses vara oförmögna och det andra att de 

har förmågor.
36

  

Barbro Hindberg har lång erfarenhet inom området utsatta barn vid bland annat 

Socialstyrelsen. Hennes bok Barn till föräldrar med utvecklingsstörning innehåller en översikt 

över lagstiftning, forskning, utvecklingsstörningens konsekvenser i föräldraskapet, hur barnen 

påverkas, samhällets ansvar och insatser etc. I boken blandar hon berättelser av människor 

med personlig erfarenhet av föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning och intervjuer 

med professionella. Hon ger en bild av familjernas situation, problem och behov. Boken 

beskriver att mödrar som har en intellektuell funktionsnedsättning generellt sett har behov av 

stöd, hjälp och vård från samhället, i form av bistånd från socialtjänsten. Mödrar med 

intellektuell funktionsnedsättning har ofta många olika hjälpinsatser, vilket ställer höga krav 

på samarbete och samordning mellan insatsernas utförare.
37

 I en annan av hennes böcker När 
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omsorgen sviktar ger hon en samlad information om grundläggande lagar och samhällets 

resurser för att hjälpa barnen och deras föräldrar. Hindberg menar med denna bok att för att 

kunna se nya möjligheter och förändra verkligheten måste den ses som den är. Hon skriver att 

när föräldrarnas förmåga att ge sina barn ett gott omhändertagande sviktar blir deras privata 

(familj, släkt, grannar, vänner) och professionella (barn- och hälsovård, förskola, skola, 

fritidspersonal m.fl.) nätverk viktiga. Ett starkt socialt nätverk i kombination med insatser från 

samhället kan vara tillräckligt i familjer där föräldrarna har en lindrigare intellektuell 

funktionsnedsättning.
38

 

I Socialstyrelsens bok går att läsa om vikten av att som professionell kunna uppträda med 

respekt för den enskilde oavsett ärendets utgång, samt att vara medveten om att det finns ett 

maktförhållande. Att vara professionell innebär att kunna visa respekt, ödmjukhet och empati; 

vara tydlig, saklig och kunna uttrycka sig begripligt; vara medveten om och kunna reflektera 

över egna värderingar samt kritiskt granska det egna arbetet.
39

 

I en tidigare studie från 2005, med liknande syfte och frågeställningar som denna, har 

författarna intervjuat personal från gruppboende, barnavårdscentral, gymnasiesärskola samt 

behandlings-/utredningshem. Resultatet tyder på att flera av de intervjuade yrkesutövarna 

tolkar kvinnornas önskan om att bli föräldrar utifrån föreställningen om att de vill vara som 

alla andra och uppfattas som ”normala”. Deras föreställningar var att kvinnor med 

intellektuella funktionsnedsättningar i allmänhet har svårigheter med att klara ett moderskap, 

uppfattningen om vad dessa svårigheter bottnar i skiftar dock mellan informanterna.
40

 

I en studie gjord av Lena Olsson och Lydia Springer på Stockholms universitet har författarna 

undersökt professionellas inställning och attityder till föräldrar med intellektuella 

begränsningar. De professioner som dessa forskare vänt sig till är personal inom 

socialtjänsten, förskolan och barnavårdscentralen. De har även undersökt mödrarnas syn på 

det stöd som de får. Studien bygger på åtta intervjuer med mödrar och handlar om deras 

upplevelser kring det stöd de får. Den bygger även på en enkätundersökning till professionella 

där de undersöker utbudet av stöd till målgruppen. Studien tar upp tidigare forskning inom 

området och skriver att gemensamt för forskare inom området är att när kvinnor med 

intellektuell funktionsnedsättning blir mödrar måste omgivningen hantera det. Samhället 
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behöver då kunskap för att bedöma föräldraförmågan och om den är tillräcklig för att vara en 

bra förälder samt vilket stöd som behövs. Vid bedömningen av kvinnans begränsningar är det 

lika viktigt att bedöma hennes styrkor vilket kan medföra att hennes självkänsla stärks. 

Forskarna berättar att de under studiens gång stött på olika professionella föreställningar från 

olika verksamhetsområden. Det finns de som har haft åsikter om att dessa mödrar kan klara 

att tillgodose barnets fysiska behov, men är oroliga över deras förmåga att svara upp mot 

barnets känslomässiga behov.
41

 Författarna refererar till Kari Killén som skriver att en del 

föräldrar saknar förmåga att vara tillräckligt bra på grund av att de själva under sin uppväxt 

inte fått sina behov av kärlek, trygghet, omsorg och kontinuitet tillfredsställda
42

. Ett IQ-test är 

inte tillräckligt för att bedöma en kvinnas föräldraförmåga. Det finns kvinnor med lågt IQ-

värde som klarar föräldrarollen bra, likväl som det finns kvinnor med högt IQ-värde som 

brister i sin föräldrakompetens.
43

 Det är i princip det samma som Kollberg skriver att det 

borde vara kvinnans möjligheter att fungera som förälder som borde vara den avgörande 

faktorn i bedömningen av huruvida kvinnan är en lämplig mor eller inte och inte primärt 

hennes intellektuella funktionsnedsättning. Hon beskriver att det ofta finns föreställningar 

kring mödrar med intellektuell funktionsnedsättning om att det inte brukar fungera för 

mödrarna och deras barn. Dessa föreställningar bottnar många gånger i att det är dessa 

kvinnor som blir uppmärksammade och inte de mödrar det fungerar bra för, de nämns nästan 

aldrig. Generaliserande och schablonmässiga tankar kring dessa mödrar leder ofta till beslut 

som är emot dem, vilket resulterar i ett antagande om att kvinnor med en intellektuell 

funktionsnedsättning inte klarar av att ta hand om ett barn.
44

 

4. Teori och centrala begrepp 

I följande kapitel redogörs för fyra teoretiska begrepp som utgör förståelseramen för studien 

och som är centrala för socialpedagogiken. Dessa begrepp är social konstruktion, 

empowerment, makt och den proximala utvecklingszonen. 

4.1 Social konstruktion 

Syftet med studien är att undersöka olika professionella yrkesutövares föreställningar kring 

kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och deras graviditet och moderskap. Vi anser 
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att föreställningar är skapade i en historisk, kulturell, situations och erfarenhetsbaserad 

kontext, vilket innebär att dessa är socialt konstruerade. Sociala kategoriseringar skapas 

uppifrån, vilket innebär en maktdimension. Kategorier är sociala konstruktioner som kan 

ifrågasättas och omkonstrueras. De skapas för att få struktur i samhället.
45

   

Samhället är i ständig förändring och i takt med det förändras även kraven på människans 

förmåga. Tidigare då människan mestadels levde på landsbygden och var självförsörjande 

klarade de flesta individer av att förhålla sig till de krav som ställdes. Detta blev annorlunda 

då flertalet senare flyttade in till städerna där det ställdes högre krav på människans förmågor, 

vilket vissa individer inte hade tillräckligt med kognitiva resurser för att klara av. I dagens 

högteknologiska samhälle har kraven förändrats ännu en gång och det krävs en allt högre 

intelligensmässig kunskap för att passa in. I takt med dessa omställningar förändras även 

diagnoser och kategoriseringar av människor för att stämma överens med samhällets rådande 

krav, värderingar och normer. Var gränsen går för att anses som ”normal” förändras i takt 

med de samhälleliga krav som ställs på människan. Vad som kategoriseras som ”normalt” 

krymper hela tiden och i dagens samhälle är kraven på människans intelligens hög vilket 

resulterar i att en person med en intelligensmässig nedsättning klassas som annorlunda. Vad 

som betecknas som en intellektuell funktionsnedsättning har genom tiden förändrats i takt 

med att kraven på människans förmåga har ökat. Gränserna skjuts ständigt och vad som ingår 

inom normen för en intellektuell funktionsnedsättning varierar mellan tid och rum. Detta talar 

även Engwall om då hon diskuterar hur diagnoser uppkommer och förändras över tid och hur 

det uppfattas beroende av sitt sammanhang
46

. Rafael Lindqvist & Lennart Sauer anser att en 

funktionsnedsättning som social konstruktion innebär en kontextbundenhet, vilket betyder att 

de föreställningar som finns kring dessa kvinnor och deras graviditet och moderskap är 

konstruerade i det sammanhang de lever i. Rådande normer, värderingar och kulturella synsätt 

varierar över tid och plats. Vad som anses avvikande beror på dagens dominerande 

uppfattningar.
47

 Genom att titta genom historien ser vi att kategoriseringar som av sin samtid 

upplevs som oproblematiska och självklara, ofta i historikens ljus blir tydliga sociala 

konstruktioner.
48
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4.2 Empowerment  

Inom socialt arbete är det av vikt att finna individens resurser och positiva egenskaper för att 

förstärka och bygga vidare på dessa utifrån ett empowermentinriktat förhållningssätt. 

Empowerment, eller egenmakt som det ibland kallas på svenska, syftar till att en individ 

känner att denne har makt över sin egen situation och sitt liv. I arbetet med kvinnor som har 

en intellektuell funktionsnedsättning är det betydelsefullt att tro på deras förmågor och inte ta 

över vad de själva kan utföra.  

Empowerment innebär enligt Hans Swärd och Bengt Starrin ett förhållningssätt som används 

för att stärka individens ställning och utjämna maktförhållandet genom att uppmärksamma 

individens behov av inflytande och självbestämmande
49

. Malcolm Payne skriver att 

empowerment kan vara ett arbetsredskap för den professionella att få individerna att föra sin 

egen talan och vara delaktiga i utformandet av det stöd som rör dem och deras familj
50

. 

Professionella kan arbeta empowermentinriktat genom att lyssna till den enskildes önskemål 

och åsikter i utformandet av det stöd som skall ges.
51

 

Målet med empowerment är att individen har makt över sin egen livssituation, litar till sin 

egen handlingsförmåga i viktiga situationer, kan utveckla sin handlingskraft och är medveten 

om möjligheten att välja oberoende av andra människor. I det praktiska arbetet med 

empowerment arbetar den professionelle med att låta individen sätta ord på sina tankar om 

livet och sina önskningar. Den professionelle stödjer sedan individen och funderar 

tillsammans med denne hur de ska kunna uppnå önskningarna. Förhållandet mellan den 

professionelle och individen kännetecknas av jämlikhet och respekt för individen som expert 

på sitt eget liv. Det framhålls även att den professionelle inte ska utföra något som den 

enskilde kan klara på egen hand. Utgångspunkten i arbetet är individens egna definitioner och 

inte den professionelles.
52

 

4.3 Makt 

Behovet av makt innebär att ha kontroll över sitt eget liv, att känna sig respekterad och 

lyssnad till. Kvinnor med en intellektuell funktionsnedsättning har i likhet med andra kvinnor 
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ett behov av att bli betraktade med värdighet och respekt för att kunna se sig själva på ett 

positivt sätt. Makt kan vara att genom påverkan få andra människor att göra som man vill, det 

kan även vara att med våld tvinga människor att göra det som man vill. Makt kan även vara 

något gott. ”Makt kan användas i hjälpande syfte och makt kan användas till att skada ibland 

skadar användningen av makt trots att den var menad som hjälp”
53

. 

Makt kan innebära många olika saker och betyda olika för olika personer. En individ kan ha 

makt i en situation, men inte i en annan. Att identifiera makt är därför svårt, men det finns en 

maktaspekt i alla möten mellan människor. Skau påstår att maktaspekten mellan klient och 

hjälpare är oundviklig, att den finns med i alla relationer mellan dem
54

. För den professionella 

kan makt användas för att uppfylla eller avslå önskningar men även för att påverka och 

övertyga utifrån en maktposition som myndighetsperson
55

. I förhållande till en person som är 

kategoriserad/diagnostiserad som intellektuellt funktionsnedsatt finns redan från början ett 

kunskapsmässigt underläge. En bidragande faktor till underläge kan vara att en kvinna med en 

intellektuell funktionsnedsättning som söker sig till socialtjänsten är i behov av hjälp. Detta 

innebär att kvinnan har behov av till exempel en insats och känner en rädsla över att inte få 

den eller att den försämras om hon inte ”ställer upp” på förvaltningens villkor. En annan 

faktor som bidrar till ett underläge är att kvinnan även är i beroendeställning då hon inte 

klarar sig utan vissa insatser som tillhandahålls på beslut av förvaltningen.
56

 Möjligheten finns 

också att kvinnan saknar kunskaper om vilken stöd hon kan vara berättigad. 

4.4 Den proximala utvecklingszonen 

Kunskap kan fungera som sociala konstruktioner då den ständigt återskapas och förnyas i 

samhället vilket är en förutsättning för samhällets utveckling i stort. Roger Säljö skriver 

utifrån Vygotsky som ansåg att alla människor ständigt befinner sig under utveckling och 

förändring. Han menade att varje individ har en möjlighet att ta över och ta till sig kunskaper i 

interaktion med andra. Vygotsky utvecklade ett begrepp kallat den proximala 

utvecklingszonen som han definierade som avståndet mellan vad en individ kan klara på egen 

hand utan stöd och vad en individ kan prestera under handledning från andra. Stödet kan 

exempelvis vara att en individ får hjälp med att klara ett problem eller att hon får hjälp att 
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stycka upp ett problem i mindre, mer välbekanta delar.
57

 För individer med intellektuell 

funktionsnedsättning kan det krävas att professionella är extra tydliga och konkreta i sitt sätt 

att tala med målgruppen när de ska förklara olika saker. Ett bra sätt att göra det kan vara att 

den professionella hjälper individen att förena teori med praktik. Roger Säljö beskriver att en 

individ kan ha kunskaper om ett fenomen som gör det möjligt för henne att följa med i ett 

resonemang och förstå vad som sägs men att det kan vara svårare när individen själv ska 

omsätta kunskapen i praktiken
58

. För målgruppen kan det ta en stund att själva klara av att 

genomföra alla delar i ett visst problem och då är det viktigt att individen kan få stöd genom 

alla led för att senare klara av problemet på egen hand. 

Gustavsson beskriver vad det innebär för en människa att kunna något. Han säger att vad en 

person kan är beroende av anlag, kunskaper och färdigheter samt på uppgiftens 

svårighetsgrad. Detta gäller för alla människor. Desto svårare uppgift – desto högre krav på 

förmåga. Vad som är viktigt att tänka på här, menar han, är att vad individen klarar att utföra 

på egen hand samt vad individen klarar med hjälp av stöd. Gustavsson skriver vidare att rätten 

till stöd för denna målgrupp ska ge dem möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt 

och målet är att denna rättighet ska vara så självklar att individen det handlar om ser det som 

givet.
59

 

5. Resultatredovisning, analys och reflektion 

I detta avsnitt redovisas och analyseras empirin under tre perspektiv: ett barnperspektiv, ett 

föräldraperspektiv och ett samhällsperspektiv. Dessa perspektiv har tydligt framträtt under 

bearbetning av det empiriska materialet. Varje perspektiv är indelat i teman som redovisas, 

analyseras och reflekteras över med hjälp av teori och tidigare forskning. 

5.1 Barnperspektivet 

Ett barnperspektiv innebär att se och försöka förstå situationen utifrån barnets synvinkel. 

Barnet ska vara i fokus och professionella ska vid alla åtgärder arbeta efter bedömningen av 

barnets bästa. Hindberg beskriver att i arbetet med barn ska ett barnperspektiv ligga till grund 

för all bedömning och den ska ske med ett helhetsperspektiv i beaktande av vad som är bäst 
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för barnet
60

. Socialstyrelsen beskriver att barn har behov av att växa upp i en trygg miljö där 

barnet får kärlek och sina fysiska behov tillgodosedda
61

. Vad som är barns behov samt deras 

rätt till inflytande och medbestämmande har förändras över tid. I dagens Sverige är det 

lagstadgat förbjudet att aga barn, medan det för en tid sedan var ett naturligt inslag i daglig 

barnuppfostran. Liksom synen på intellektuell funktionsnedsättning kan föreställningen om 

barns bästa ses som en social konstruktion som är i ständig förändring. Synen på barns bästa 

konstrueras av varje enskild professionell yrkesutövare utefter dennes erfarenheter och 

föreställningar kring fenomenet. De professionella besitter här en enorm makt och barnets 

situation är många gånger helt avhängigt av hur den professionelle ser på barnperspektivet 

och definierar barns bästa. 

5.1.1 Anknytning och kärlek är det viktigaste 

Jag tror att barn klarar av väldigt mycket, de är ju bara lite mindre 

människor liksom. De är ju inget annat än lite mindre versioner av oss 

själva. De är starka, de är lojala, de är förstående. Jag har stor tillit till 

barn på många sätt men man får inte beröva dem liksom deras känsloliv 

och det är därför jag tycker att anknytning är det viktigaste av allt. Sen 

att barnet kan fara illa av att de går smutsiga, för då kanske de blir 

mobbade eller vad det nu kan vara. Men jag tycker ändå att den största 

faran är om man klipper av dem känslomässigt faktiskt. För då blir de 

inga hela individer sen i vuxen ålder … Alltså det är klart att det blir 

problem om barnet inte får mat eller om det inte byter blöjor på dem två 

dagar i sträck eller så. Men då känner jag att det är sådana praktiska 

saker som faktiskt är väldigt lätta att få hjälp med. Det är ju bara att 

sätta dit någon person som hjälper dem med det. Det är inte så svårt. 

Men att få en känslomässig anknytning, det kan man inte åstadkomma 

utifrån. Det går inte. Så det ser jag som det största problemet för barnets 

fortsatta utveckling och välmående. (LSS-handläggare A). 

Informantens resonemang delas även utav övriga informanter och utgår från barnets rätt till 

och behov av känslomässig närhet, kärlek och tillit. Det framstår som ett absolut krav och en 

nödvändig förutsättning att kvinnorna har förmåga att knyta an till sitt barn samt att kunna 

tillfredsställa barnets behov av känslomässig närhet. Denna kompetens anses vara svår att 

hjälpa kvinnorna att utveckla, ingen professionell kan heller göra det i deras ställe. Alla 

informanter har däremot en stor tolerans över att kvinnorna kan ha bristande förmåga att 
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hantera praktiska svårigheter som moderskapet medför, men här ser de möjligheter för 

professionella att träda in och kompensera med vardagligt stöd och hjälp. 

5.1.2 Små barn – små bekymmer, stora barn – stora bekymmer 

Man kan kanske ha ett begåvningshandikapp på det viset att man klarar 

mycket enkla vardagliga saker men lite mer komplicerade saker fixar 

man inte riktigt och om man tänker då utefter på BVC att när barnet 

växer och blir lite äldre… en bebis som är under året kan man fixa rätt 

så bra men sen när man närmar sig 1,5 års ålder då börjar ju den här 

första frigörelsen och man ska börja på och bestämma själv. Alltså där 

kan ju de här föräldrarna ha svårt att förstå och hantera på ett bra sätt. 

Och sedan kommer det ju mera sådant, 2,5, 3-4. Det kommer ju 

perioder hela tiden i ett barns uppväxt. Det är ju i utvecklingen som är 

så och den ska vara så och där kan bli svårigheter. (BVC-sköterska). 

Resonemanget utgår från att kravet på föräldraförmågan ökar i takt med att barnet blir äldre. 

Ett äldre barn kräver mer än kärlek, omtanke och tillit. De kräver nu även gränssättning, en 

säker miljö, en föräldraförmåga att förstå och tolka barnets signaler. BVC-sköterskan, 

personal från kommunens stödverksamhet samt socialpedagogen uttryckte en oro för att 

föräldraförmågan hos kvinnorna inte kommer att räcka till när spädbarnstiden är förbi och 

barnet kräver stöd i sin utveckling för att bli en självständig individ. 

En annan svårighet som påtalas utifrån barnperspektivet är att de praktiska vardagsgöromålen, 

som kanske inte blev helt rätt när barnet var litet, blir till ett bekymmer då barnet blir äldre. 

Personal från kommunens stödverksamhet ger uttryck för att kvinnornas bristande förmåga i 

olika vardagssituationer kan försätta barnet i pinsamma situationer när misstagen blir synliga 

för andra i barnets omgivning. Hon uttrycker: 

Sen tror jag att det kan vara jobbigt för barnen i vissa perioder om 

mamma och pappa inte hänger med på det här med tider i skolan… och 

i vissa åldrar så är det pinsamt.  

Här antyds att barn kan komma att stigmatiseras, eller känna sig avvikande, på grund av att 

modern brister i sin förmåga att klara saker på samma sätt som andra mödrar.  

5.1.3 Sammanfattande reflektion kring barnperspektivet 

Barnperspektivet kommer tydligt till uttryck i informanternas resonemang om kvinnor med 

intellektuella funktionsnedsättningar och deras förutsättningar för ett moderskap. Barnet står i 

fokus och deras rätt till trygghet, tillit och omsorg utgör utgångspunkt för deras tankar om 
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vilka insatser som krävs och vilken bedömning som kan göras om kvinnornas förmåga att 

hantera ansvaret. Den innebörd som Hindberg ger barnperspektivet, det vill säga att all 

bedömning ska göras utifrån ett helhetsperspektiv för vad som utgör barns bästa
62

, kommer i 

informanternas berättelser till uttryck i deras betoning av anknytningen. Anknytning är det 

viktigaste som finns i förhållandet mellan en mor och hennes barn, ingen professionell kan 

ersätta eller kompensera denna förmåga, menar informanterna. Finns inte förmåga att knyta 

an till barnet på ett positivt sätt ser informanterna inte att det finns förutsättningar för ett 

moderskap. I tidigare forskning har påtalats att kvinnor med intellektuell funktions-

nedsättning har svårigheter att hantera också praktiskt omsorgsbehov, som att välja lämpliga 

kläder för barnet, ge barnet näringsriktig kost och sköta dess hygien. Här argumenterar 

informanterna dock samstämt att barnperspektivet, när det gäller risk för försummelse i det 

vardagliga och praktiska omsorgen kan tillgodoses genom kompenserade stödinsatser från 

omgivningen, under förutsättning att kvinnan är villig att ta emot hjälpen. 

Svårigheterna, menar några av informanterna, ökar med barnets ålder. Ju äldre ett barn blir 

desto större krav ställs på moderns förmåga att sätta gränser och skapa en säker miljö för 

barnet. Socialstyrelsen betonar vikten av att ha realistiska förväntningar på barnets 

förmågor
63

. Detta är en faktor som några av informanterna ser försvåras i och med barnets 

ålder. Här går att skönja en osäkerhet i deras föreställningar om kvinnornas förmåga, sett i 

relation till barnperspektivet. Svårigheten att kompensera för brister när det gäller de lite äldre 

barnens behov och en oro att barnet vid stigande ålder löper en risk att stigmatiseras på grund 

av moderns bristande förmågor att vara som andra, kan också ses som uttryck för hur 

informanternas ställningstagande vilar på en bedömning av barnets bästa. 

5.2 Föräldraperspektivet 

Att utgå från ett föräldraperspektiv innebär att titta på vilka juridiska och moraliska rättigheter 

en förälder har för att skaffa och ta hand om sitt barn. Ett föräldraskap innebär enligt 

Socialstyrelsen en förmåga att låta barnet växa upp under trygga förhållanden med 

tillgodosedda behov av fysisk och känslomässig art
64

. Socialstyrelsen har i likhet med 

Kollberg kommit fram till att en kvinnas förmåga att klara ett moderskap har inget att göra 

med hennes intelligens, utan bedömningen måste vara vidare än så och se till hela 
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sammanhanget.
65

 Den lagliga rätten till att bli förälder samt vilka krav som ställs på 

föräldraförmågan har över tid förändrats och konstruerats om, alltså en social konstruktion. 

Hur föräldraförmågan bedöms beror mycket på den professionellas egna erfarenheter och 

föreställningar kring kvinnors rätt att skaffa barn och vad som bedöms vara ett tillräckligt bra 

moderskap. Det finns en påtaglig maktaspekt då ett moderskap ska bedömas. Den enskilde 

moderns föräldraförmågor ska granskas och bedömas genom den professionelles ögon. En 

kvinna med en intellektuell funktionsnedsättning befinner sig i ett intelligensmässigt 

underläge och kan sakna kunskaper om sina rättigheter. Hennes öde vilar i den professionelles 

bedömning.  

Alla professioner som ingår i studien har anmälningsplikt. Det betyder att de har skyldighet 

att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. Informanterna pratar med 

kvinnorna först för att få dem delaktiga i det som sker. Alla gånger krävs inte en anmälan utan 

det kan räcka att hjälpa dem att etablera en kontakt med socialtjänsten för att få adekvat stöd i 

sin modersroll.  

5.2.1 Den medborgerliga rätten att skaffa barn 

Informanterna är alla överens om och mycket tydliga då de ger uttryck för sin absoluta 

övertygelse, att alla har rätt att skaffa barn, ingen annan människa kan begränsa någons 

rättigheter. Samhället får helt enkelt förhålla sig till det som sker. 

… jag anser aldrig att man har rätt att begränsa någons personliga 

integritet eller valmöjligheter vad det än gäller i livet om det nu inte är 

så att man grovt skadar någon annan person på något sätt. Men den 

gränsdragningen är ju väldigt svårt och det här är en riktig etisk fråga… 

Jag inser att det är en oerhört komplicerad fråga men personligen tycker 

jag inte att vi har rätt att begränsa personer som vill skaffa barn. (LSS-

handläggare A). 

Resonemanget utgår från föreställningen om varje människas lika värde, tanken om att varje 

individ är unik. Enbart för att en kvinna har en intellektuell funktionsnedsättning behöver det 

inte innebära hon skulle bli en känslomässigt sämre moder. Därför är argumentet att det inte 

är rimligt att intelligensen ska vara avgörande i bedömningen av modersförmågan. 
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5.2.2 Föräldrarättens begränsningar 

LSS-handläggare A berättar att hon kommit i kontakt med föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning som är fenomenala på att knyta an till sina barn men som blir 

nedvärderade eller motarbetade av myndigheter för att de exempelvis inte vet hur de ska byta 

slang på barnet. Vidare jämför hon med många föräldrar som betraktas som friska men som 

hon anser inte borde ha blivit föräldrar, men som inte ifrågasattes från samhällets sida. 

Jag känner väldigt många föräldrar som är helt friska, som betraktas 

som friska som jag inte tycker borde ha blivit föräldrar, men det var 

ingen som hade några synpunkter. (LSS-handläggare A). 

BVC-sköterskan uttrycker en frustration över att hon saknar redskap för hur hon konkret ska 

arbeta med dessa kvinnor. Hon berättade att eftersom målgruppen inte är särskilt stor saknas 

utarbetade rutiner. Vidare uttrycker hon en rädsla för att stöta sig med föräldrarna då det är 

svårt för henne att motivera extrabesök när barnet blir äldre. Hon vill inte stöta sig med 

modern utan behålla en god relation. Eftersom det är frivilligt att gå till BVC kan kvinnorna 

när som helst välja att avsluta kontakten vilket hon menar vore en katastrof för dessa kvinnor 

och deras barn. 

Det tycks som om BVC-sköterskan är noga med att upprätthålla en god relation till mödrarna, 

vilket kan tolkas som att hon känner en oro för barnens välbefinnande. Skulle kontakten med 

de professionella brytas finns risken att ingen håller koll på barnets situation eftersom 

samhällets insyn försvinner och det stöd i moderskapet som bedöms vara nödvändigt för en 

positiv utveckling för barnet riskerar att utebli.  

5.2.3 Sammanfattande reflektion kring föräldraperspektivet 

Informanterna framhåller utifrån ett föräldraperspektiv att varje människa har både laglig och 

moralisk rätt att skaffa barn, samhället får förhålla sig till det som sker och sätta in 

stödåtgärder därefter. När det gäller kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och deras 

moderskap är informanternas föreställningar överensstämmande med de slutsatser som 

Socialstyrelsen har kommit fram till, att deras moderskap ifrågasätts och kontrolleras av 

samhället i bra mycket större utsträckning än hos mödrar utan intelligensmässig nedsättning
66

. 

Tidigare forskning tyder på att föreställningarna grundar sig i att de mödrar som på egen hand 

kan hantera ett moderskap aldrig uppmärksammas, varför en generalisering gjorts av att alla 

kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter i rollen som mor. De 
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föreställningar som finns kring kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och deras 

graviditet och moderskap är skapade i ett historiskt, kulturellt, situations och 

erfarenhetsbaserat sammanhang och förändras över tid och mellan olika professioner, de är 

socialt konstruerade och därmed föränderliga. Den sociala konstruktionen ”av den goda 

modern” blir väldigt tydlig genom en historisk tillbakablick. 

Informanterna talar i likhet med både Kollberg och Socialstyrelsen om att resultatet av ett 

intelligenstest inte bör vara avgörande för hur lämplig kvinnan är som mor. Även detta kan 

ses som en tydlig social konstruktion, då gränserna ständigt förflyttas för vad som anses vara 

en intellektuell funktionsnedsättning i kombination till vad som är ett gott moderskap.
67

 

5.3 Samhällsperspektivet 

Ett samhällsperspektiv beskriver hur samhället ser på och tolkar ett visst fenomen. I detta fall 

kan olika professionella yrkesutövare föreställa sig kvinnor med intellektuell funktions-

nedsättning och deras graviditet och moderskap på olika vis. Olika professioner har olika 

lagar, regler och riktlinjer att förhålla sig till, samtidigt som de tolkar fenomen på olika vis 

utifrån individuella erfarenheter och föreställningar. Alla dessa faktorer är i ständig 

omkonstruering och kontextberoende, alltså socialt konstruerade. Det finns även en 

maktaspekt i detta perspektiv då det är samhället som avgör vad som anses vara rätt och fel.  

5.3.1 Främjande och försvårande faktorer 

Kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning har alla olika förutsättningar att klara ett 

moderskap och stödet måste anpassas utefter varje individs behov. Vissa kvinnor klarar 

modersrollen väldigt bra medan andra anses vara mindre lämpliga eller fullständigt 

katastrofala som mödrar. Hur kvinnan hanterar modersrollen är inte avhängigt på 

funktionsnedsättningen utan det är ofta andra faktorer som avgör, menar informanterna. 

Viktiga förutsättningar som informanterna betonar som viktiga för ett fungerande moderskap 

är en stabil ekonomi, ett stödjande nätverk, en välfungerande fader till barnet samt bra 

uppväxtförhållande med positiva förebilder att efterlikna.  

Nätverket, det är fruktansvärt viktigt. För har du inget nätverk så har du 

ingen som kan gå in ibland och styra upp det lite och det är en trygghet. 

Det tror jag är fruktansvärt viktigt. (Personal från en av kommunens 

stödverksamheter). 
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Riskfaktorer i moderskapet som informanterna pekar på är drogproblematik, ekonomiska 

svårigheter, bristande nätverk samt uppväxtförhållanden med negativa förebilder. 

När man har mycket tankar på sig själv, alltså man är för mycket ego, 

man är för uppe i och allting kretsar runt en själv och man inte alls har 

några tankar på något barn så mer än som någon gullig liten sak. 

(Barnmorska). 

Här ger informanten uttryck för att ett moderskap inte fungerar om kvinnan inte kan fokusera 

på sitt barn. Vi tolkar citatet ovan som att informanten menar att vissa kvinnor har en 

orealistisk och naiv syn på vad det innebär att vara moder och att de saknar insikt i vad det 

innebär att ta hand om ett barn. Ett fungerande nätverk eller adekvata stödåtgärder från 

samhällets sida är här nödvändiga för att moderskapet överhuvudtaget ska fungera. 

5.3.2 Stöd i olika former 

LSS-handläggare A och B samt BVC-sköterskan betonar vikten av tydlighet i samtalet med 

kvinnorna. Ett exempel är BVC-sköterskan som påtalar vikten av att uppmana kvinnorna att 

återberätta vad de uppfattar ha blivit sagt under ett möte. Detta kontrollerar hur det budskap 

som förts fram uppfattas och förståtts av den andre. LSS-handläggare B beskriver en situation 

som hon hört berättas, där en professionell skulle lämna information kring preventivmedel hos 

ett par med Down´s syndrom: 

… de skulle skydda sig och hon berättade om detta och då hade hon 

visat på en sån här som man har hushållsrullar på, hur man trär på 

kondomen, och sen fungerade inte det och då var det ju fullt med 

kondomer på själva den här. Så de hade ju inte riktigt fattat. Så man 

måste ju vara väldigt konkret, det går inte att, man får ju tänka lite 

längre. 

Här ger informanten uttryck för sin syn att det är de professionellas ansvar att anpassa och 

konkretisera innehållet i informationen på ett förståeligt sätt för den eller de individer de 

möter i stödarbetet. ”Man får ju tänka lite längre” säger hon i citatet ovan vilket tydliggör den 

pedagogiska utmaningen det innebär att ge samtalsstöd till personer som förstår tillvaron på 

ett mer konkret sätt. 

I de fall det finns en osäkerhet på om modersförmågan räcker till menar informanterna att 

samhället måste erbjuda det stöd som behövs för att tillförsäkra att barnets behov alltid ska bli 
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tillgodosedda. Stödet kan ske i hemmet i de fall det är möjligt, i annat fall kan barnet lyftas ut 

till exempelvis en kontaktfamilj. Socialpedagogen berättar om en familj: 

Där mamman… alltså vardagen där barnen skulle gå i skolan och läsa 

läxor och passa tider, alltså det fixade hon inte så de bodde i 

kontaktfamiljen på veckorna och så var de hemma hos mamman på 

helgerna när det inte var så stora krav på mamman.  

Här berättas om hur viktigt det är att låta modern ha kvar den del av ansvar för barnet som 

hennes förmågor klarar av. Det går alldeles utmärkt att tillsammans med en kompetent andre 

dela på ansvaret gällande barnet för att det ska få en så god uppväxt som möjligt. Det uttrycks 

hur viktigt det är att stödet anpassas efter varje enskilds behov och att ingenting uträttas åt 

kvinnan som hon är kapabel att klara på egen hand. Det betonas även vikten av att samhället 

sätter in lämpliga stödåtgärder där kvinnornas förmågor brister. 

De olika professionerna kan erbjuda olika former av stöd samtidigt som de samverkar i vissa 

avseenden kring denna målgrupp. ”Maja” är en form av gruppverksamhet som anordnas av 

Socialtjänsten för föräldrar med barn i åldrarna 0-3 år, som bedöms vara i behov av extra stöd. 

Information om denna verksamhet kan kvinnorna få från bland annat barnmorskan, BVC-

sköterskan och Socialtjänsten. Verksamheten bygger på frivillighet och handlar om att 

gruppen träffas och genom lek och andra aktiviteter med fokus på barnet utvecklas 

moderskapet. Maja erbjuder även individuellt stöd i form av samtal med socialpedagoger.  

Genom Barnavårdscentralen kan kvinnorna erbjudas praktiskt stöd av en BVC-sköterska som 

observerar, informerar och visar exempelvis hur en matsituation eller hur ett blöjbyte går till. 

Kvinnorna kan även erbjudas fler träffar eller hembesök än vad som är ”normalt”. Dessa extra 

insatser berättar BVC-sköterskan att hon inte motiverar eftersom ingen någonsin har ifrågasatt 

hennes beslut. Hon säger: 

Där utövar jag min makt. Där jag bara bestämmer att nu ska du komma. 

Så träffas vi om 14 dagar igen och de vet ju inte… Man går på BVC 

med sina barn, alla gör det, det är inget konstigt, så visst, man går till 

BVC…    

Till BVC går i princip alla mödrar med sina barn för att få råd och stöd av en professionell 

med specifik kunskap inom området. Stödet som ges där uppfattas varken som kränkande 

eller stigmatiserande då det är en generell stödorganisation, varav ingen brukar ifrågasätta 

förslagen om nästkommande besök. Ingen betvivlar rimligheten i antal besök eftersom det ses 
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som självklart att göra som sköterskan säger. Att arbeta inom en organisation som BVC ger 

makt åt den professionelle att ”bestämma” hur ofta kvinnorna ska träffa sköterskan. 

Kvinnorna ifrågasätter inte besluten eftersom de tror att det är på det viset det skall vara och 

att det är lika för alla. 

Socialpedagogen arbetar med Martemeo-metoden, vilken går ut på att hon videofilmar 

modern tillsammans med barnet under en vardagssituation. Hon anser att denna metod är 

väldigt konkret och tydliggör samspelet mellan moder och hennes barn. Metoden lämpar sig 

till alla föräldrar men speciellt till denna målgrupp då de konkret kan se hur barnet påverkas 

av moderns verbala uttryck och kroppsspråk. Utifrån detta uppmuntras modern att förstärka 

det som är positivt i modersrollen. Socialpedagogen berättar att då hon utformar stödet tittar 

hon på det som fungerar och gör mer av det. Är det något som inte fungerar anser hon att det 

är viktigt att vara mycket tydlig med det och inte ställa andra krav på dessa kvinnor än på 

”normalbegåvade”. Hon berättar vidare om en manual som är framtagen speciellt för individer 

med intellektuell funktionsnedsättning där det bland annat står hur ett barn ska badas, att 

fötterna sänks ner först och så vidare. 

Att det har arbetats fram en särskild manual till dessa kvinnor indikerar att det finns ett 

särskilt behov av extrem tydlighet för hur ett barn ska skötas. Det visar också att det finns ett 

samhälleligt intresse av att finna stödåtgärder för att dessa kvinnor ska klara att hantera ett 

moderskap. 

5.3.3 Att påverka och att påverkas 

En maktdimension går att urskilja hos alla informanter. Alla inser att de har stort inflytande 

genom sin professionella kunskap. Kvinnorna ifrågasätter inte de råd och stöd de får, eftersom 

de litar på de professionella och lyssnar på dem. BVC-sköterskan och barnmorskan anser att 

det är betydelsefullt att vara medveten om den makt de har och hur de uttrycker sig eftersom 

kvinnorna lyssnar till dem. Barnmorskan berättar att: 

Det finns säkert saker som man knappt tänker på som spelar roll för 

människan som man ofta inte är medveten om som kanske leder till… 

Detta kan tolkas som att hon är medveten om vilken makt hon som professionell har i och 

med sin expertkunskap, hon vill dock inte definiera det som makt. Socialpedagogen uttryckte 

sig på likartat vis och tyckte sig inte ha någon makt. 

Makt, nej, det är det minsta jag tycker att jag har (Socialpedagog). 
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Personal från kommunens stödverksamhet är dock medveten om den makt hon har och har 

vetskap om att kvinnorna lyssnar på det hon säger. Denna insikt hanterar hon genom att vara 

mycket försiktig med att ge konkreta råd när det gäller existentiella frågor, som att till 

exempel råda någon att göra abort. Hon betonar starkt att det är kvinnans rätt att välja sin 

livsväg och att personalens uppgift är att stödja henne i beslutet, oavsett vilket beslut hon 

fattar. 

Vi ska aldrig gå in och rekommendera, för att jag menar att det är 

ganska svårt att göra det. För det kan ju vara så att… Nej, att gå in och 

råda, det är väldigt svårt… Och bestämmer de sig för att skaffa barnet 

då backar man det till 100 procent, då får man ju hjälpa dem. (Personal 

från kommunens stödverksamhet). 

Detta kan förstås som om de professionella stöttar oavsett tidigare erfarenheter och egna 

föreställningar. De lägger sina personliga åsikter åt sidan till förmån för kvinnans egen vilja. 

Det kan vidare tolkas som en tro på alla människors förmåga att hantera och utveckla ett 

moderskap med rätt uppbackning. 

Alla informanter betonar vikten av att låta kvinnorna vara delaktiga vid utformandet av stödet 

men betonar att det är barnets behov som ska stå i fokus. Här står barnperspektivet i kontrast 

till föräldraperspektivet. Informanterna talar om det som ett etiskt dilemma där två perspektiv 

krockar. Vad som mer står i kontrast till kvinnornas valmöjligheter i utformandet av stödet 

leder till ännu en ambivalens hos de professionella. Socialpedagogen betonar starkt att ibland 

är kvinnorna inte intresserade av att ta emot det stöd som erbjuds. I dessa fall är det då inte 

möjligt att ge val som är förhandlingsbara för kvinnorna, utan de får helt enkelt acceptera det 

stöd som erbjuds. 

… då får vi ge alternativ. Att man kan ju inte fråga då om de vill utan 

nåt av det här måste du välja och jag har aldrig stött på problem med 

det. (Socialpedagog). 

Detta uttalande kan tolkas som att här använder hon sig av sitt maktövertag som professionell 

representant för samhället. Kvinnorna har i alla lägen ingenting att säga till om. Går 

kvinnorna inte med på någon av de förslagna stödinsatserna kan konsekvensen bli att barnet 

omhändertas. 

I kommunens stödverksamhet sker inom gruppen återkommande diskussioner kring 

preventivmedel och föräldraskap. Personal från kommunens stödverksamhet berättar: 
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… alltså det blir ju att man pratar om det här med barn… så att det är 

klart att gruppen pratar ju om det och de pratar ju mycket om det här att 

man måste ha en trygg tillvaro och man måste kunna ta hand om sig 

själv först och… så att det inte är helt sällan den diskussionen kommer 

upp.  

Personal i kommunens stödverksamhet rekommenderar eller uppmuntrar aldrig vare sig abort 

eller sterilisering utan informerar om olika möjligheter och erbjuder stöd efter att kvinnan har 

fattat sitt beslut. De är även behjälpliga vid etablerandet av kontakter med bland annat 

Socialtjänsten, samt kan följa med som stöd till exempelvis ungdomsmottagning om 

kvinnorna önskar det. Alla informanter är tydliga med att de inte vill rekommendera vare sig 

abort eller sterilisering. Barnmorskan informerar däremot om att den möjligheten finns. 

Preventivmedel är ett samtalsämne som alla informanter har talat med målgruppen om eller 

informerat ansvariga för verkställigheten att behovet av ett sådant samtal finns. Exempelvis 

arbetar inte LSS-handläggarna så nära kvinnorna att de ser sig ha möjligheten att bygga upp 

en så förtroendegivande relation att de kan gå in på känsliga områden som dessa, utan 

överlämnar det åt verkställigheten på exempelvis kvinnans boende. 

Jag pratade faktiskt med den här tjejen jag pratade om sist, jag pratade 

faktiskt med henne om, jag frågade om hon verkligen ville ha barnet. 

Det pratade vi lite om. Men sen är det ju mer IFO:s sak och 

barnmorskans. (LSS-handläggare B). 

Detta kan tolkas som om de professionella yrkesutövarna är försiktiga med att ge råd i frågor 

som rör abort och sterilisering. Det kan tänkas bero på att de i och med sin profession har 

makt att påverka kvinnans beslut. Är kvinnorna missnöjda med beslutet eller om beslutet får 

negativa konsekvenser för dem, kan de förlägga ansvaret på den som gett råd i situationen. 

Personal från kommunens stödverksamhet uttrycker: 

Råder du någon till abort och det blir misslyckat på ett eller annat sätt 

eller alltså och råder du någon att behålla barnet och det blir katastrof, 

alltså man får ju vara… då får man ju vara väldigt saklig bara. 

Barnmorskan identifierar kvinnor som kan vara i behov av extra stöd och skräddarsyr då en 

specialanpassad föräldragrupp för dessa under graviditeten. Denna grupp kan då ha några 

extra träffar eller annorlunda teman än vad som är ”normalt”. Barnmorskan har endast hand 

om kvinnorna under graviditeten och överlämnar därefter till BVC och eventuellt till 

Socialtjänsten. 



40 
 

Detta kan tolkas som en makt de professionella har att bestämma vem som är i behov av 

speciellt anpassade åtgärder. 

5.3.4 Samverkan och framtidsvisioner 

BVC-sköterskan och socialpedagogen anser att förskolan är en mycket viktig plats för dessa 

mödrar och barn eftersom personalen där ser dem båda och har skyldighet att ta kontakt med 

Socialtjänsten om de misstänker att barnet far illa. De kan även fungera stödjande för modern. 

Förskolan är en viktig samverkanspartner för både BVC och Socialtjänsten. BVC-sköterskan 

uttrycker: 

Och är de nu på förskolan så är det ju guld värt med de här extra 

ögonen som tittar på detta. 

ROS-möten, vilket är en förkortning av Råd och stöd, nämner alla informanter som en viktig 

insats för dessa kvinnor. Mötet kan ske både under och efter graviditeten. Under graviditeten 

deltar barnmorskan och kvinnorna får då etablera en kontakt även med BVC-sköterskan, 

Socialtjänsten och en psykolog. Kvinnorna får även om de så önskar ha med någon anhörig 

exempelvis sin partner eller mamma. Mötet är en form av nätverksmöte där kvinnorna själva 

är fullt delaktiga och där eventuellt stöd diskuteras och ett samarbete grundas. Mötet 

resulterar även ofta i en vidare kontakt mellan kvinnorna och Socialtjänsten. 

Dessa möten är en form av stödåtgärd som har skapats till kvinnor som kan tänkas ha 

svårigheter att hantera sitt moderskap. Kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning har en 

tendens att per automatik antas vara i behov av denna åtgärd. 

LSS-handläggare A uttrycker en önskan om ökad medvetenhet i samhället kring föräldrar 

med intellektuell funktionsnedsättning. Hon skulle vilja att det fanns ett skyddsnät i form av 

föräldragrupper där föräldrarna kan få utbildning som är anpassad efter deras kognitiva nivå, 

så att de kan tillgodogöra sig kunskapen. Hon efterfrågar speciellt utbildade familjepedagoger 

som kan stötta kvinnorna i hemmet. Särskilt viktiga skulle familjepedagogerna vara i 

situationer där mödrarna saknar förmåga att knyta an till sitt barn. Det skulle på så sätt finnas 

någon professionell som i tid kan uppmärksamma problemet och slå larm. Den professionella 

kan även uppmärksamma personer i omgivningen, till exempel en mormor som barnet kan 

knyta an till. Hon uttrycker vidare att genom detta kan en professionell få insyn utan att 

kränka individens personliga integritet. Hon är medveten om att det är en svår balansgång 
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men att det borde skissas på någon slags övergripande stödvision då fenomenet tycks bli 

vanligare. 

5.3.5 Sammanfattande reflektion kring samhällsperspektivet 

Alla människor föds med olika förutsättningar att hantera sin vardag så även ett moderskap. 

Faktorer som ett stödjande nätverk framhålls av informanter som betydelsefulla för 

moderskapet, vilket också får stöd i tidigare forskning och är ett genomgående inslag i 

Hindberg och Kollbergs böcker
68

. Kollberg liksom flera av informanter påtalar även vikten av 

kvinnornas tidigare erfarenheter i relation till sin egen uppväxt och vilka förebilder hon har att 

efterlikna i sin egen modersroll
69

.  

Denna målgrupp är ofta i behov av ökad tydlighet och konkreta exempel. Som professionell är 

det viktigt enligt Socialstyrelsen och vissa av informanter att uttrycka sig extra tydligt och 

begripligt till dessa kvinnor.  

Stödet skall enligt alla informanter vara individuellt anpassat och kvinnorna skall vid 

utformandet av stödet göras delaktiga i den mån det går. Barnets behov skall stå i centrum 

före kvinnornas rätt till sitt barn. Här går barnperspektivet före föräldraperspektivet. 

Socialstyrelsen är inne på samma spår och betonar vikten av att bemöta kvinnorna med tilltro 

vid utformandet av stödinsatserna. Detta är enligt Socialstyrelsen ett empowermentinriktat 

arbetssätt och syftar till att stärka kvinnornas självkänsla och tro på sina egna förmågor att 

tillgodose barnets behov. Det är även till för att möjliggöra för kvinnorna att utvecklas utifrån 

sina egna förutsättningar.
70

 Informanterna arbetar med vad som kan kopplas till den proximala 

utvecklingszonen med att möta kvinnorna där de är idag och stötta dem där förmågan inte 

räcker. Vikten av att inte träda in i kvinnornas ställe och ta över vad de själva kan utföra 

betonas som viktigt i ett empowermentinriktat arbetssätt som framhålls i Socialstyrelsens 

rapport som en väsentlig metod att arbeta utefter i socialt arbete
71

. Enligt Olssons och 

Springers studie är det även väsentligt att bedöma kvinnornas styrkor, vilket kan medföra att 

deras självkänsla stärks
72

.  
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Gustavsson för i sitt resonemang fram vikten av att se vad individen klarar på egen hand i 

relation till vad denne klarar med hjälp av stöd
73

. Det individen kan utföra med hjälp av stöd 

kan den professionelle träda in och utifrån den proximala utvecklingszonen visa steg för steg 

hur moment ska utföras. Efterhand är tanken att kvinnorna förhoppningsvis ska kunna utföra 

fler och fler moment på vägen till ett så självständigt liv som möjligt. Att hela tiden arbeta 

empowermentinriktat och inte ta över något som kvinnorna kan utföra på egen hand kommer 

att stärka deras självkänsla och tilltro till sig själva och sina förmågor. Detta verkar stämma 

överrens med de arbetssätt som informanterna säger sig arbeta efter. 

Det är viktigt att som professionell vara medveten om makten de har i förhållande till 

kvinnorna, vilket även några av informanterna betonar som betydelsefullt då de har stort 

inflytande att påverka kvinnorna. Alla informanter är försiktiga med att råda kvinnorna i 

frågor gällande abort och sterilisering, vilket tyder på en medvetenhet kring den makt de har 

att påverka ett beslut. 

LSS-handläggare A har i likhet med Socialstyrelsen föreställningen av att samhället behöver 

utökade kunskaper kring kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och deras 

moderskap. Socialstyrelsen menar att på grund av bristande kunskap hos de professionella 

som arbetar med målgruppen utarbetas stereotypa attityder och förväntningar på kvinnorna. 

Detta kan resultera i att kvinnorna bemöts utifrån funktionsnedsättningen och inte som 

mödrar.
74

 

5.4 En levande konflikt 

I följande avsnitt problematiseras den värdekonflikt som yrkesutövarna beskriver att de ställs 

inför i arbetet med att ge stöd till kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar i samband 

med graviditet och moderskap. Värdekonflikten handlar om ansvaret för barnets rätt till en 

god uppväxt i förhållande till respekten för kvinnornas rätt att välja sin livsväg och att skaffa 

barn.  

Alla professionella arbetar ur ett samhällsperspektiv och måste förhålla sig till de lagar, regler 

och riktlinjer som reglerar verksamheten inom respektive organisation och på varje enskild 

arbetsplats. De måste även förhålla sig till både ett barnperspektiv och ett föräldraperspektiv. 

Alla kvinnor har laglig rätt att skaffa barn, så väl som att alla barn har rätt att växa upp under 
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goda och trygga förhållanden. I SoL (2001:453) 1kap. 2§ står att ”När åtgärder rör barn skall 

det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa 

under 18 år”. Moderns rätt till sitt barn ställs i relation till barnets rätt till ett gott liv. Detta 

dilemma kan innebära en ambivalens hos yrkesutövarna och det är här som deras egna 

erfarenheter och föreställningar blir viktiga för hur de kan hantera den värdekonflikt som 

uppstår i situationen.  

Värdekonflikten ligger i att det kan finnas motsättningar mellan två viktiga etiska och 

moraliska värdegrunder, moderns rätt till respekt för sina livsval och rätt till 

självbestämmande och integritet och ena sidan och barnens rätt till en trygg och omsorgsfull 

uppväxt och andra sidan. Vems intresse ska väga tyngst, moderns eller barnets? Att skaffa 

barn är för många kvinnor en viktig del i det som ger livet mening, en högsta dröm och 

önskan. Ofrivillig barnlösheten innebär ofta en stor sorg och ett lidande. Kvinnans rätt att ha 

inflytande över sitt eget liv och att få göra sina egna livsval, är något som måste tas i 

beaktande av de professionella yrkesutövarna. Samtidigt har barnet rätt till en god omsorg och 

en bra och trygg uppväxt och yrkesutövarna har ett viktigt ansvar i detta. 

Eliasson menar att allt arbete som berör människor innefattar värdekonflikter av det här 

slaget. Det är en grundläggande konflikt i omsorgens väsen, säger hon, om vi utgår från en 

helhetssyn på människan som både aktivt skapande av sitt eget liv och som beroende av 

andra. Hon refererar till den danska moralfilosofen Juul Jensen och hävdar att ”vårt ansvar för 

de svaga” gör att konflikten mellan dessa båda viktiga principer, respekten för människors 

integritet och egna val och ena sidan och ansvaret för varandras välbefinnande och andra 

sidan, är en levande konflikt inbyggd i socialt arbete. Detta är en konflikt som inte kan lösas 

utan måste hanteras i varje situation. Hennes resonemang har utgjort en inspiration för oss i 

vårt sätt att förstå den ambivalens som yrkesutövarna ger uttryck för. Med hjälp av hennes 

modell har vi försökt illustrera det aktuella dilemmat.
75
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En helhetssyn på kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Som beroende av andra för att klara ett 

moderskap 

Som aktivt skapande av sitt eget liv 

 

Innebär en konflikt mellan 

Ansvaret för barnets välbefinnande Respekten för kvinnans livsval och 

självbestämmande 

 

Vilken kan leda till flyktstrategier 

Ansvarsövertagande och förmyndarskap Låt gå – ensidig hänvisning till kvinnans 

egna val 

 

Med risk för 

Övergrepp mot kvinnan Underlåtenhet gentemot ansvaret för barnet 

 

Det finns ingen lösning på detta dilemma utan varje fall måste bedömas individuellt och 

kräver olika hantering i olika sammanhang. Konflikten måste hållas levande, reflekteras och 

bedömas utan en strävan efter en avgörande lösning, menar Eliasson.
76

 Det gäller för de 

professionella som möter kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning i situationer av 

graviditet och moderskap att söka finna en mellanväg; mellan ansvaret för barnets rättigheter 

att få en omsorgsfull och trygg uppväxt och respekt för kvinnan genom att inte kränka henne i 

modersrollen. Här kan ett empowermentinriktat arbetssätt vara en väg att gå, då det inte finns 

någon ovillkorlig gräns mellan barnets rätt och moderns rätt.  

Sett ur ett barnperspektiv väcks frågan om huruvida stödåtgärder i hemmet hjälper eller 

stjälper barnets möjligheter till en god uppväxt. Är det bra för barnet när utomstående i vissa 

moment tar över moderns roll? Vad händer om barnet knyter an till en professionell och 
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denne sedan väljer att sluta? För vems skull och för vems bästa sätts stödåtgärder in i 

familjen? Är det för att kvinnan ska få ha sitt barn och samhället visar sin välvilja gentemot 

allas lika rättigheter att bilda familj? Eller är det för barnets rätt att få växa upp med sin 

biologiska moder? Vad är det ur ett föräldraperspektiv som säger att dessa kvinnor skulle vara 

sämre mödrar än andra? Vad är egentligen ett tillräckligt gott moderskap och vem har rätt att 

avgöra vem som ska bli förälder? Juul Jensen talar om en moralisk princip som han kallar 

”vårt ansvar för de svaga”. Han skriver ”Är detta då inte bara en fras som alla kan skriva 

under på och som därför blir ganska innehållslös? Ingen talar emot principen, men många 

bryter mot den.”
77

 I detta fall handlar det om två svaga grupper som den professionella har att 

värna om och vars rätt de ska respektera och främja. 

Ett sätt att hantera konflikten utan att försöka lösa den genom flyktstrategier där 

yrkesutövaren ensidigt väljer det ena eller det andra perspektivet, är att som flera av 

informanterna uttrycker det, arbeta för att förstärka det som fungerar, kompensera för det som 

saknas och stödja kvinnorna i utvecklingen av deras egna resurser och möjligheter att ta hand 

om sitt barn. Barnets rätt till en god, kärleksfull och trygg omsorg och möjlighet till 

utveckling och växande ska alltid tas i beaktande av de professionella. Att stödja kvinnans 

möjligheter kan också innebära att identifiera resurser i omgivningen, i det personliga 

nätverket såväl som förskola och andra insatser och på så sätt ge möjligheter att kunna med 

hjälp av andra, vilket även Gustavsson talar om
78

. 

6. Slutdiskussion 

Vårt syfte med studien är att beskriva och analysera olika professionella yrkesutövares 

föreställningar kring kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och deras graviditet och 

moderskap samt att diskutera och reflektera kring vilket stöd som enligt yrkesutövarna är 

betydelsefullt för kvinnornas möjligheter att hantera ett moderskap. Teorier och centrala 

begrepp för studien har varit social konstruktion, empowerment, makt och den proximala 

utvecklingszonen. 

Resultatet av studien tyder på en ambivalens hos de professionella där de upplever svårigheter 

och ibland motstridiga krav i rollen att förhålla sig till både ett barnperspektiv, ett 

föräldraperspektiv och ett samhällsperspektiv. De söker värna både barnets rätt till en trygg 

och omsorgsfull uppväxt och alla kvinnors rätt att skaffa barn och förhåller sig till situationen 
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genom att sätta in adekvata stödåtgärder i de fall de bedömer att behov finns. Det finns en 

tilltro bland informanterna på att kvinnorna oftast har en förmåga att knyta an till sitt barn. 

Det är även anknytningen som anses vara den viktigaste förutsättningen för att hantera ett 

moderskap. Anknytningen kan inte heller tas över av någon annan, menar de. Vad gäller 

praktiskt stöd finns en föreställning om att kvinnorna kan ha svårigheter att hantera praktiska 

situationer i vardagsomsorgen av barnet, men att dessa brister kan vägas upp genom insatser 

från samhället eller någon i kvinnans nätverk. Nätverket anses ha stor betydelse för kvinnans 

möjligheter att klara av graviditeten och moderskapet. Informanterna har även påtalat vikten 

av att vara extra konkreta och tydliga i bemötandet med dessa kvinnor. Stödet skall vara 

individuellt anpassat utefter varje enskild kvinna och hennes barns behov. Det ska även i 

största möjliga mån utformas i samråd med kvinnan. Olika professioner kan erbjuda olika 

former av stöd. 

Vårt resultat tyder på en öppenhet och en vilja bland professionella att låta barnet växa upp 

med sin biologiska moder trots hennes begränsningar i praktisk vardagsomsorg. Anknytning 

är det viktigaste, men är det tillräckligt? Kvinnorna ges idag betydligt större rättigheter att 

med stöd få ta hand om sitt barn. Vi har blivit positivt överraskade av informanternas 

inställning till alla kvinnors lika rätt till sina barn, eftersom det för inte särskilt lång tid 

tillbaka var förbjudet för dem att skaffa barn samt att tidigare forskning tytt på en 

föreställning om att dessa kvinnor inte ses som lämpliga mödrar. Denna föreställning som 

varit vanlig bland professionella yrkesutövare inom välfärdsarbetet – att kvinnor med 

intellektuell funktionsnedsättning inte kan klara av ett moderskap och inte bör tillåtas att 

skaffa barn – verkar enligt vårt resultat vara på väg att lösas upp. I stället betonas tydligt 

samhällets roll att helt enkelt förhålla sig till det som sker och anpassa stödet utifrån varje 

enskild kvinnas specifika behov. Trots att vindarna enligt vår studies resultat verkar vara på 

väg att vända anser vi att det som titeln tyder på ändå kan klassas som ett moderskap i 

motvind då dessa kvinnors graviditet och moderskap uppmärksammas och ifrågasätts i större 

grad än ”normalbegåvade” kvinnor. Informanternas erfarenheter och föreställningar kring 

målgruppen tyder på att de inte på egen hand har förmågor att hantera ett moderskap vilket 

genererar i ett moderskap i motvind. 

Vi delar den ambivalens som yrkesutövarna känner inför valet mellan moderns rätt till 

självbestämmande över sitt liv och sitt barn och barnets rätt till en god uppväxt. Som 

socialpedagoger anser vi att denna värdekonflikt måste hållas levande och aldrig får ges något 

renodlat svar. Varje kvinna har olika förutsättningar att hantera ett moderskap och måste ges 
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rätten till en individuell bedömning utefter hennes specifika föräldraförmågor och inte efter 

hennes intelligenskvot. All bedömning måste dock alltid ske utifrån barnets bästa framför 

moderns rätt till sitt barn. Barnperspektivet har företräde framför föräldraperspektivet. 

Vårt resultat bygger främst på intervjuer och alla datainsamlingsmetoder har sina möjligheter 

och begränsningar. Genom att använda intervju som metod har vi haft möjlighet att få en 

djupare inblick i de olika yrkesutövarnas föreställningar, något som hade varit svårt att 

tillfredställa genom en kvantitativ enkätundersökning. Vi har dessutom haft möjlighet att 

ställa följdfrågor under samtalen då vi ville att informanterna skulle utveckla resonemang som 

varit av intresse för studien. Begränsningarna med att göra intervjuer kan vara att det som 

sägs, inte alltid är det samma som det som görs. Människor har en benägenhet att vilja 

framträda för andra i så god dager som möjligt och medvetet eller omedvetet kanske inte alltid 

säger det de tänker eller gör. Möjligen hade bilden blivit en annan genom att observera mötet 

mellan den professionella och kvinnan eller genom att granska utredningar. 

Studien har också väckt tankar om vidare forskning. Vad som vore av intresse är att 

genomföra en kvantitativ studie med enkäter till professionella yrkesutövare som kommer i 

kontakt med målgruppen för att få ett större underlag och därmed ökade möjligheter att kunna 

generalisera svaren. Under intervjutillfällena har flertalet av våra informanter påbörjat en 

diskussion kring kvinnor som fått diagnosen ADHD och vilka svårigheter denna grupp kan ha 

med ett moderskap. Diagnosen ADHD är oerhört omtalad idag. Vissa menar att det inte finns 

någon sådan diagnos utan att den är konstruerad i sitt sammanhang medan andra menar att 

problematiken existerar i allra högsta grad. För vidare forskning inom området anser vi att 

detta fenomen vore värt en studie med liknande frågeställning som vår.  

Vidare vore intressant att studera utifrån fädernas perspektiv eftersom dessa känns som en 

eftersatt grupp när det gäller frågor om vårdnad för sitt barn. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till informanter. 

Högskolan Väst 
Institutionen för individ och samhälle   
Avd. för socialpedagogik och sociologi 
Socialpedagogiska programmet 

Hej! 

Vi är två studenter, Anna Eriksson och Sandra Holmén som studerar sista terminen på 

socialpedagogiska programmet, 180 hp, på Högskolan Väst (Trollhättan). Denna termin 

skriver vi vårt examensarbete (c-uppsats) och syftet med studien är att belysa 

problemområdet, Kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och graviditet/ föräldraskap. 

Vårt arbete bygger på intervjuer med professionella välfärdsaktörer och deras föreställningar, 

tankar och erfarenheter kring temat. Vi är inte ute efter vad som är rätt eller fel, utan vill ha 

din syn, erfarenhet och kunskap inom området. Vi är mycket tacksamma att du tar dig tid för 

en intervju. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas avpersonifierat i vårt arbete. Vi 

kommer att avidentifiera såväl namn som geografisk ort och i redovisningen av studien 

framgår endast vilka verksamhetsområden och vilka professioner vi har vänt oss till. Du kan 

när som helst välja att avbryta ditt deltagande i studien. De uppgifter du lämnat kommer då att 

förstöras och inte användas i studien. 

Vi har bokat tid för din intervju den: 23/3 kl.15.00 

Vi räknar att intervjun tar cirka:1,5 tim. 

Om du tycker det är ok kommer vi att spela in intervjun på band. Allt material, inspelade band 

och intervjuutskrifter kommer att förvaras och hanteras på ett sätt så att de endast är 

tillgängligt för oss som författare och för vår handledare.  

Har du frågor är du självklart välkommen att ringa någon av oss eller vår handledare. 

Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning, 

Anna Eriksson 0731-400664, Sandra Holmén 0320-807 26, 0733-80 56 65 

Handledare: Bibbi Ringsby Jansson 0520-223749 
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Bilaga 2.  

Intervjuguide 

Allmänna frågor 

Hur gammal är du? 

Är du man eller kvinna? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat med det du gör idag? 

Beskriv kortfattat dina arbetsuppgifter! 

Erfarenhet 

Vad innebär begreppet intellektuell funktionsnedsättning för dig? 

Har du någon utbildning om intellektuella funktionsnedsättningar? Vilken? 

Har du under ditt yrkesverksamma liv stött på en mamma med intellektuell 

funktionsnedsättning? Hur reagerade du första gången? Hur reagerar du idag? 

Föräldraskap 

Anser du att kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning har rätt att skaffa barn? 

Om ja, vad gör dem lämpliga som föräldrar? Vad krävs för att de ska kunna hantera 

föräldraskapet?  

Om nej, vad gör att de inte är lämpliga som föräldrar? 

Sexualitet 

Har du någonsin talat med målgruppen om preventivmedel? Hur gjorde du då? 

Abort 
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Har du någon gång rekommenderat en abort, eller fört det på tal? Hur gjorde du den 

bedömningen? Hur gjorde du modern delaktig? Vilket blev resultatet? 

Om du inte rekommenderat abort vad skulle krävas för att du skulle göra det och hur skulle du 

gå tillväga? 

Sterilisering 

Har du någon gång rekommenderat sterilisering, eller fört det på tal? Hur gjorde du den 

bedömningen? Hur gjordes modern delaktig? Vilket blev resultatet? 

Om du inte rekommenderat sterilisering, eller fört det på tal, vad skulle krävas för att du 

skulle göra det och hur skulle du gå tillväga? 

Yrkesroll 

Hur tror du att du i din yrkesroll kan påverka ett föräldraskap? 

Hur tror du att du i din yrkesroll kan påverka till att förhindra ett föräldraskap? 

Stöd 

Vilka former av stöd finns det för dessa grupper av blivande mödrar under graviditeten? 

Vilket stöd finns det för dessa grupper som är mödrar? 

I vilken utsträckning får kvinnan vara delaktig i utformandet av stödet? 

Samverkan 

I vilken utformning samverkar ni med andra myndigheter kring dessa mödar? Utveckla och 

motivera! 

Använder ni er av några förebyggande insatser för att förhindra graviditet hos vissa 

målgrupper? Vilka? Skulle du vilja något annat? Motivera! 

Övrigt du vill tillägga? 

 


