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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att öka förståelsen för hur kuratorer inom vuxenhabiliteringen och 

barnmorskor på mödravårdscentraler förhåller sig till och arbetar med gravida kvinnor med 

intellektuella funktionsnedsättningar. Avsikten var även att undersöka likheter respektive 

olikheter mellan yrkesgrupperna. För att genomföra studien använde vi kvalitativ metod. Vi 

intervjuade två barnmorskor på mödravårdscentraler och tre kuratorer inom 

vuxenhabiliteringen. Intervjuerna analyserades med hjälp av de teoretiska perspektiven 

normalitet, juridisk diskurs och emotionell diskurs. Resultaten visar att barnmorskorna hade 

ett barnperspektiv medan kuratorerna ett föräldraperspektiv. Dessa perspektiv avspeglar olika 

förhållningssätt inom den emotionella och juridiska diskursen. Trots olika inriktningar och 

respondenternas olika yrkesroller, hade respondenterna liknande föreställningar gentemot 

kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar. Ifrågasättande av dessa kvinnors 

föräldraförmåga återkom i alla intervjuer. I detta avseende såg respondenterna dessa kvinnor 

som avvikare från det ”normala”. Att tala om målgruppen påtalar respondenterna vara 

känsligt och även tabubelagt, då det för inte så många decennier sedan inte var lagligt för 

dessa kvinnor att skaffa barn och familj. Varken kuratorerna eller barnmorskorna hade 

egentligen någon utarbetad arbetsmetod för arbetet med gravida kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning, utan arbetade mycket utifrån egna erfarenheter. Kuratorerna menade att 

barnmorskorna hade otillräcklig kunskap om funktionsnedsättningar. 

Nyckelord: intellektuell funktionsnedsättning, gravida kvinnor, kurator, barnmorska, 

föräldraskap. 

  



 
 

Abstract 

The purpose of this study was to increase the understanding of how social workers in adult 

habilitation and midwives in maternity clinics relate to and work with pregnant women with 

intellectual disabilities. The intention was also to examine the similarities and differences 

between the occupational groups. To conduct the study, we used qualitative methods. We 

interviewed two midwives at maternity clinics and three counselors in adult habilitation 

services. The interviews were analyzed by means of the theoretical concepts normality, legal 

discourse and emotional discourse. The results show that midwives had a child perspective 

while the curators had a parental perspective. These perspectives reflect different attitudes in 

the emotional and legal discourse. Despite the different approaches and respondents' various 

professional roles, the respondents had similar perceptions towards women with intellectual 

disabilities. Challenge of these women's parenting skills recurred in all interviews. In this 

regard the respondents saw these women as deviant from the "normal". To speak about the 

target group the respondents complains of being sensitive and even taboo when it is not so 

many decades ago, it wasn’t legal for these women to have children and family. Neither the 

curators nor the midwives really had any elaborate methodology for working with pregnant 

women with intellectual disabilities, but worked from their own experience. The curators 

implied that the midwives had insufficient knowledge of impairments.  

Keywords: intellectual disabilities, pregnant women, counselor, midwife, parenting. 
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1. Inledning 

 

1.1 Problemformulering 

Inom det sociala arbetet, om det så är inom socialtjänst, äldreomsorgen, eller psykiatrin, 

kommer professionella troligen i kontakt med föräldrar som har en intellektuell 

funktionsnedsättning. Det saknas kunskap om gruppen mödrar med intellektuell 

funktionsnedsättning och om stöd till dessa kvinnor (Hindberg, 2003). I media och bland 

professionella återkommer diskussioner som uttrycker en kluven inställning till om föräldrar 

med intellektuell funktionsnedsättning verkligen kan vara tillräckligt bra föräldrar.  

Föräldraskapets uppgifter kan bli överväldigande för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning, vilket leder till att dessa föräldrar är i stort behov av stöd och hjälp för 

att klara av rollen som förälder (a.a.). 

Weiber, Berglund, Tengland och Eklund (2011) skriver att det årligen föds ca 225 barn till 

kvinnor med en intellektuell funktionsnedsättning i Sverige. Detta betyder att ungefär 4050 

barn i åldrarna noll-arton år har en moder med intellektuell funktionsnedsättning. Siffran 

kanske inte låter hög, men enligt författarna är den tillräckligt hög för att problemet skall tas 

på allvar då många av dessa barn, och deras föräldrar kan behöva stöd och hjälp. Det finns 

dock ingen nationell statistisk studie på hur många personer som har en förälder med en 

intellektuell funktionsdesättning (Bruno, 2012). I beräkningarna borde hänsyn tas till att 

gruppen föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning är en relativt ny grupp, inte minst ur 

ett historiskt perspektiv. Fram till 1975 var sterilisering ett vanligt ingrepp som gjordes på 

personer med en utvecklingsstörning
1
 (Hindberg, 2003).  

År 2009 trädde en ny konvention i kraft i Sverige vars syfte är att främja, skydda och 

säkerställa personer med funktionsnedsättning deras mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter (SOU 2009:36). Artikel 23 i konventionen handlar om Respekt för familj och hem. 

Där tas exempelvis rätten för alla personer med funktionsnedsättning att bilda familj och 

rätten att fritt och under ansvar bestämma antalet barn upp. Där står även att barn inte skall 

skiljas från sina föräldrar mot deras vilja, utom i de fall behöriga myndigheter finner det 

nödvändigt för barnets bästa. Ett barn skall inte heller skiljas från sina föräldrar på grund av 

ena eller båda föräldrarnas funktionsnedsättning (SOU 2009:36). Målet är att personer med 

utvecklingsstörning skall leva jämlikt och under samma villkor som personer utan 

funktionsnedsättning i så stor utsträckning som möjligt (Socialstyrelsen, 2005). Det är dock 

avgörande att ta i beaktning att samhället har ett ansvar för alla barn och så även denna grupp 

av barn, barnet skall alltid vara i fokus hos socialarbetare. I SOU’s studie riktas intresset mot 

kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning som är gravida. 

Projektet Samverkan Utveckling och Föräldraskap (SUF) har initierat samverkansgrupper i 

flera kommuner i Sverige, så kallade SUF-grupper. Där ingår professionella från olika 

instanser som kommer i kontakt med intellektuellt funktionsnedsatta föräldrar (SUF-

Kunskapscentrum, 2014). Vi menar att många yrkesgrupper kommer i kontakt med 

                                                           
1
 I litteraturen används intellektuell funktionsnedsättning och utvecklingsstörning som synonymer och 

definitionen anses vara densamma (Hindberg, 2003). 
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målgruppen, framförallt inom socialt arbete. Följaktligen anser vi att professionella bör ta i 

beaktning att samverkan och samarbete torde vara en del av det vardagliga arbetet för att 

kunna erbjuda stöd och hjälp. Samverkan mellan olika instanser, exempelvis socialtjänst, 

landsting och skola, leder till en mer effektiv och bevarande användning av kunskapen.  

Genom att studera två yrkesgrupper från olika instanser, bidrar föreliggande studie till 

förstålse av skillnader och likheter yrkesgrupperna emellan samt om samarbete förekommer.  

Vi menar att professionella omedvetet kan påverkas av föreställningar gällande mödrar med 

intellektuell funktionsnedsättning. Enligt oss behöver dessa föreställningar medvetandegöras 

för att professionella skall kunna göra adekvata bedömningar när oro gentemot barn 

föreligger. Socialtjänsten ska enligt Socialtjänstlagen utreda föräldrars förmågor att tillgodose 

barns behov samt verka för att barn inte ska riskera att utvecklas ogynnsamt (SoL 2001:453). 

För att möjliggöra detta måste Socialtjänsten få kännedom om oron som uppstått. Med 

föreliggande studie vill vi synliggöra inställningen till orosanmälningar bland professionella 

som inte arbetar inom Socialtjänsten, men kommer i kontakt med blivande mödrar med 

intellektuell funktionsnedsättning.  

1.2 Förförståelse  

Vår förförståelse kommer från vår tid som socionompraktikanter. Vi har båda två haft tjugo 

veckors verksamhetsförlagd utbildning (praktik) inom områden där den ena av oss kom i 

kontakt med personer som har intellektuell funktionsnedsättning och den andra av oss i 

kontakt med både barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning och deras förälder. 

Vår upplevelse av hur professionella inom socialtjänsten och funktionsstödsenheten, som är 

en del av vård- och omsorgsförvaltningen, tänker kring intellektuell funktionsnedsättning och 

föräldraskap är att ämnet anses känsligt och att åsikterna skiljer sig. Somliga anser inte att 

dessa mödrar har förmågan att ta hand om barn och att dessa barn bör placeras i familjehem, 

och somliga anser att barnen till dessa mödrar får en bättre uppväxt om de växer upp 

tillsammans med deras biologiska föräldrar. Även i samhället och i media är detta ett 

omdiskuterat och tabubelagt ämne. Ämnet berörs ofta i hetsiga debatter där åsikterna skiljs åt: 

Har alla rätt att bli föräldrar? Hur är det förenligt med barnperspektiv? Vi tror att de skilda 

meningarna till viss del kan bero på hur det sett ut historiskt kring gruppen med personer med 

en funktionsnedsättning, exempelvis steriliseringslagstiftningen som innebar sterilisering av 

bland annat alla sinnesslöa, människor som idag betraktas som utvecklingsstörda. 

Även boken Kärlek och stålull har påverkat vårt val av ämne. Den är skriven av Lisbeth 

Pipping (2010) och är en verklighetsbaserad berättelse om hur det kan vara att växa upp med 

en utvecklingsstörd moder, vilka riskfaktorer det kan innebära samt hur det kan vara att vara 

förälder och samtidigt ha en utvecklingsstörning: ”Min mamma kunde inte sköta en 

tvättmaskin så därför fick hon aldrig någon. Men oss tre flickor fick hon sköta själv. Hur är 

det möjligt?” (a.a., s.163). Denna bok har påverkat våra föreställningar om hur det kan vara i 

en familj där en förälder har en utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning. 

Berättelsen skildrar en dålig uppväxt och påvisar olika problem som kan uppstå när modern 

inte kan läsa, skriva eller ta hand om sina barn. För att bidra med kunskap till det sociala 

arbetet anser vi att det är av vikt att undersöka hur kuratorer på vuxenhabiliteringen och 
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barnmorskor på mödravårdcentraler förhåller sig till och arbetar med gravida kvinnor med 

intellektuell funktionsnedsättning. 

1.3 Syfte och frågeställningar och studiens avgränsningar 

Föreliggande studie syftar till att öka förståelsen för hur kuratorer inom vuxenhabiliteringen 

och barnmorskor på mödravårdcentraler förhåller sig till och arbetar med gravida kvinnor 

med intellektuell funktionsnedsättning. 

För att konkretisera vårt syfte kommer vi att utgå från följande frågeställningar: 

- Vilka föreställningar om gravida kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning 

föreligger bland de intervjuade professionella? 

- Hur talar de intervjuade professionella om sitt arbetssätt med gravida kvinnor med 

intellektuell funktionsnedsättning?  

I denna undersökning valdes att fokusera på gravida kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning då det är kvinnorna som bär på barnet. Det finns inte alltid en fader med 

i bilden och om så är fallet är det endast kvinnorna som kommer i kontakt med mödravården.  

1.4 Centrala begrepp 

Intellektuell funktionsnedsättning 

Begreppet vi valt att använda för att definiera målgruppens nedsättning är intellektuell 

funktionsnedsättning och används ofta synonymt med begreppet utvecklingsstörning 

(Hindberg, 2003). Begreppet utvecklingsstörning används då vi refererar till litteratur där 

begreppet förekommer. Definitionen av intellektuell funktionsnedsättning innebär att IQ-

värdet ligger på 70 eller lägre vid individuell testning. Funktionsnedsättningen skall även vara 

konstaterad innan 18 års ålder. Socialstyrelsen (2005) anger att den funktionsnedsatta även 

skall ha brister i den adaptiva förmågan, alltså begränsningar i de sociala, 

utbildningsrelaterade och praktiska färdigheterna. Dessa tre bedömningsgrunder: 

intelligensvärdet, åldern och den adaptiva förmågan, är med i alla diagnostiseringar av 

utvecklingsstörning.  

Föräldraskap och föräldraförmåga 

Enligt Socialstyrelsens rapport (2007) är ett bra föräldraskap svårdefinierat, komplext och 

utgår från normativa värderingar. Ett bra föräldraskap kan beskrivas som en process där 

föräldrarna engagerar sig i barnet och ger det näring, skydd, trygghet samt känslomässig och 

fysisk omsorg. Vilket i sin tur leder till att barnets utveckling gynnas och att det får en 

känslomässig och social kompetens (Socialstyrelsen, 2007). 

1.5 Uppsatsens disposition  

I följande kapitel Bakgrund redogör vi kort för begreppet funktionshinder och dess 

utveckling, hur synen på utvecklingsstörda har sett ut. Som bakgrund till studien ger vi även 

beskrivning av de yrkesroller vi valt att fokusera på. Vi beskriver likaså projektet Samverkan 

Utveckling och Föräldraskap som riktar sig till yrkesverksamma som kommer i kontakt med 

barn och föräldrar där någon i familjen har en utvecklingsstörning.  
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I kapitlet Tidigare forskning presenteras relevant forskning för uppsatsen. Bland annat etiska 

problem som professionella ställs inför, behovet av kunskap som föreligger bland 

professionella samt deras föreställningar och uppfattningar om kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning redovisas i detta kapitel. I kapitlet beskrivs även utifrån tidigare 

forskning barnmorskors perspektiv på kvinnor med intellektuell funktionsnedsättnings 

graviditet och förlossning.  

Den teoretiska referensramen presenteras i kapitlet Teoretisk referensram. För att analysera 

och tolka resultatet använder vi oss av de teoretiska perspektiven normalitet, juridisk diskurs 

och emotionell diskurs.  

I Material och metod redogörs undersökningens metodologiska tillvägagångssätt och hur vi 

har använt oss av den kvalitativa metoden för att öka vår kunskap och förståelse om 

målgruppen. Den vetenskapliga traditionen beskrivs och urval presenteras. Validitet, 

reliabilitet, överförbarhet och etiska val och överväganden diskuteras även. 

Resultat bygger på två intervjuer med barnmorskor som arbetar inom mödravården och tre 

intervjuer med kuratorer som arbetar inom vuxenhabiliteringen. Först presenteras resultatet 

från kuratorerna för sig och resultatet från barnmorskorna för sig, dessa följs av en 

sammanfattning. I kapitlet Analys analyseras resultatet från intervjuerna med hjälp av vår 

teoretiska referensram och tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

hela analysen. 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar diskuterar vi resultat och analys i uppsatsens sista 

kapitel Diskussion. Här diskuteras även studiens metodologiska tillvägagångssätt och 

genomförande. Vi ger även förslag på fortsatt forskning som är kopplat till det sociala arbetet 

och vårt forskningsområde. Avslutningsvis ges en avslutande diskussion där vi sammanbinder 

studien.  
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2. Bakgrund 

 

I föreliggande kapitel ges en kortfattad beskrivning av begreppet funktionsnedsättning och 

utvecklingen av begreppet över tid. Även arbetsuppgifterna de två yrkesrollerna som studerats 

har kommer att förtydligas. Projektet Samverkan Utveckling och Föräldraskap (SUF) kommer 

att beskrivas då det är en metod som används för att öka professionellas kunskap om föräldrar 

med en kognitiv svårighet.  

2.1 Begreppet funktionsnedsättning 

Utvecklingsstörd började under 1800-talets senare hälft att klassificeras som en särskild grupp 

i samhället som kallades sinnesslöa. I 1944 års lag om undervisning och vård benämndes 

utvecklingsstörda som bildbara sinnesslöa. Tio år senare kom 1954 års lag om undervisning 

och vård och benämningen ändrades till psykiskt efterblivna. I lagarna om omsorger som kom 

-67 och -85 var benämningen ändrad igen till psykiskt utvecklingsstörda. Begreppet 

funktionshindrade kom inte förrän i 1993 års Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (Hindberg, 2003).  

Benämningen handikapp har ofta använts som en egenskap hos en individ samt för att 

beskriva en begränsning eller förlusten av möjligheterna att delta i samhället för en 

funktionsnedsatt person. Socialstyrelsen avråder år från och med 2007 användning av 

benämningen handikapp som synonym till både funktionshinder samt funktionsnedsättning. 

År 2007 bestämde Socialstyrelsen att ändra definitionerna ännu en gång. Funktionshinder 

definieras idag som en begränsning som funktionsnedsättningen innebär för en person i 

relation till omgivningen. Det är i dagsläget termen funktionsnedsättning som används för att 

definiera personer med en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga 

(Socialstyrelsen.se). 

Termerna speglar samhällets syn och utveckling. Till en början var det nedsättande termer, 

sinnesslöa och efterblivna, för att senare ändras till ett värdeneutralt ord, så som 

funktionsnedsatta (Hindberg, 2003). 

2.2 Funktionsnedsattas situation i samhället 

I början av 1900-talet och fram till 1930 stöttes svaga människor ut från samhället, som en 

följd av depression och arbetslöshet som rådde i Europa. Utvecklingsstörda betraktades som 

ett hot mot samhället, bland annat ekonomiskt då de inte kunde försörja sig själva, och var på 

så sätt en av dessa svaga grupper (Kollberg, 1989). Tankar om rasbiologi och arvshygien 

började växa fram, detta var tydligast i Tyskland men även i Sverige där anstalter byggdes för 

att förvara de sinnesslöa livet ut. Utländska forskningsupptäckter visade att utvecklingsstördas 

negativa arvsanlag skulle föras vidare till deras barn och på så sätt medföra en degenerering 

av befolkningen. Forskningen visade likaså att utvecklingsstörda var mer benägna att begå 

kriminella handlingar än andra (a.a.). 

Konsekvensen av den överdrivna tron på biologiska förklaringar till samhälleliga samt 

mänskliga fenomen ledde till en steriliseringslagstiftning, då politiker, forskare och läkare såg 

faran med degenerationseffekter i befolkningen. Steriliseringslagstiftningen 1934 åsyftade 
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sterilisering av de individer som varaktigt inte kunde lämna ett giltigt samtycke till ingreppet, 

sinnesslöa, vissa sinnessjuka samt de som led av rubbad själsverksamhet (Hindberg, 2003). 

Denna lag följdes upp av 1938 års lag om avbrytande havandeskap, där det i 1§ stadgades att 

havandeskap fick avbrytas om antagande att kvinnan eller det kommande barnets pappa 

kunde överföra sinnesslöhet på barnet. Den nu gällande steriliseringslagen (1975:580) började 

tillämpas 1976 och enligt denna får steriliseringar enbart göras på begäran från den enskilde 

(a.a.). 

År 1994 kom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). När 

Socialtjänstlagen inte räcker till kan LSS stiga in då det är en rättighetslag, även kallad 

pluslag (SoL 1993:387). Denna lag var ett stort steg för de funktionshindrade, de gick från 

beroende till oberoende. Syftet med lagstiftningen är att självbestämmande, personlig 

integritet samt valfrihet även skall tillförsäkras de människor med en omfattande 

funktionsnedsättning (Tideman, 1996). 

2.3 Yrkesrollerna 

Flera professionella yrkesgrupper kommer i kontakt med gravida kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning. Vi har valt att studera yrken som är ganska olika. Kuratorer på 

vuxenhabiliteringen har fokus på funktionshindret, medan barnmorskor på 

mödravårdscentralen har fokus på graviditeten. 

En kurator på vuxenhabiliteringen samarbetar med kommun, landsting och andra 

myndigheter. De kan därför hjälpa till med att berätta om samt knyta och ta kontakter med 

andra instanser i samhället. På vuxenhabiliteringen arbetar också sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter, psykologer och logopeder som kuratorn kan hjälpa individen att komma i 

kontakt med. Kuratorn torde veta vilket stöd individen har rätt till i både skola, arbete och 

boende för att kunna stötta på bästa sätt. Kuratorn kan ge stöd och råd i sociala och personliga 

frågor till både brukare och brukares familjer (Habilitering.se).  

En barnmorska träffar vanligtvis den gravida kvinnan ca tio gånger under en graviditet, 20-30 

minuter varje träff enligt barnmorskorna som vi har intervjuat. Under dessa träffar görs 

ultraljudsundersökningar på patienten och barnmorskan berättar vad som kommer att ske 

under graviditetens gång.  På mödravårdcentralen arbetar barnmorskorna efter ett så kallat 

basprogram, oavsett om sjukdom eller riskindikator förekommer är detta program gemensamt 

för alla. Programmets syfte är att identifiera sjukdomar hos mödrarna eller störningar i barnets 

tillväxt och utveckling samt andra betydande tillstånd för graviditet och förlossning. Får 

barnmorskorna reda på att patienten har en funktionsnedsättning, vilket oftast inte 

framkommer vid de första mötena, bokas fler och längre möten in (Hindberg, 2003). 

2.4 SUF-kunskapscentrum 

SUF står för Samverkan Utveckling och Föräldraskap och är ett projekt som syftar till att 

erbjuda yrkesverksamma inom mödra-/barnhälsovård, förskola/skola socialtjänst, habilitering 

och psykiatri kunskap i deras arbete med barn och föräldrar i familjer där någon av 

föräldrarna har utvecklingsstörning eller kognitiva svårigheter och därmed på sikt förebygga 

en negativ utveckling för målgruppen (SUF-Kunskapscentrum, 2014). Projektet startade 2009 



7 
 

med medel från Allmänna Arvsfonden tillsammans med Uppsala läns kommuner och 

landsting.  

SUF:s uppgift har varit och är att samla, utveckla och sprida kunskap samt metoder om 

föräldraskap vid utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter och barnens situation 

och stödbehov i dessa familjer (a.a.). Projektet handlar även om att starta upp 

gruppverksamheter för föräldrar och barn ur målgruppen. Målgruppen är föräldrar med 

kognitiva svårigheter, vilket inkluderar personer med en utvecklingsstörning, IQ 70 eller lägre 

eller en svagbegåvning, det vill säga med en IQ mellan 71-85, en förvärvad hjärnskada eller 

någon annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som exempelvis ADHD och Aspergers 

syndrom, och barnen till dessa föräldrar (Bruno, 2012).  

Sammanlagt har projektet genomfört internationella och nationella, föreläsningar, 

konferenser, seminarier, utbildningar, studiebesök, konsultationer, utställningar. 

Kunskapscentret har även medverkat i forskningsprojekt, tagit fram pedagogiskt material 

anpassat för målgruppen och initierat samverkansgrupper i mer än 60 kommuner i resten av 

landet. De samarbetar även med forskare i exempelvis England, Kanada och Australien samt 

med olika institutioner vid några universitet i Sverige. Projektet har bland annat fått en 

utmärkelse för arbetet med att förbättra situationen för familjer där en eller båda föräldrarna 

har kognitiva svårigheter, med barnen i fokus (SUF-Kunskapscentrum, 2014). 
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3. Tidigare forskning 

 

Det finns begränsad forskning om arbetssättet kring och föreställningar om gravida kvinnor 

med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige och likaså i andra länder. Forskningen 

handlar huvudsakligen om föräldrar till barn med utvecklingsstörning. Tidigare har 

forskningen intresserat sig för vilka risker barn till föräldrar med utvecklingsstörning utsätts 

för. Dagens forskning riktar sig i stället mot stöd- och hjälpinsatser. Denna förskjutning av 

perspektiv speglar en förändring av synen på personer med utvecklingsstörning som 

samhällsmedborgare (Ineland, Molin, & Sauer, 2013). 

3.1 Förekomst av barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning 

I studien av Weiber et al (2011) undersöktes förekomsten av barn födda till kvinnor med 

intellektuell funktionsnedsättning i Blekinge i Sverige, under perioden 2004-2008. Det 

framkom att ungefär 2,12 barn per 1000 föddes av kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning. I en studie av Bager (2002, refererar i Weiber et al, 2011) visar 

resultatet på att 1,4 barn per 1000 föddes av kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning i 

Sverige mellan 1986 och 1995. Denna siffra anses dock av författarna vara underskattad. 

Studier från Tyskland och Nederländerna identifierar nästan samma andel barn födda i 

familjer där en förälder har intellektuell funktionsnedsättning. Mödrar med intellektuell 

funktionsnedsättning i Sverige var betydligt yngre än den genomsnittliga åldern för mödrar i 

hela riket som enligt Statistiska centralbyrån [SCB] (2014) då var 29 år. Mödrar med 

intellektuell funktionsnedsättning kan därför anses vara mer omogna än andra mödrar, något 

som kan leda till problem för deras barn (Weiber et al, 2011).  

3.2 Bristande förtroende gentemot myndigheter 

Det är inte begåvningen i sig som avgör hur mödrar som klassats som förståndshandikappade 

fungerar som föräldrar. Mindre än hälften av de förståndshandikappade mödrarna betraktas 

som en högriskgrupp. Detta framkommer i Kollbergs (1989) avhandling som berör ämnet 

förståndshandikappade mödrar. Kollbergs doktorsavhandling är en av de få svenska 

avhandlingar som berör funktionshinder och moderskap. I avhandlingen intervjuades 32 

förståndshandikappade mödrar i Göteborg och Bohuslän. Avhandlingen refereras ofta till i 

senare rapporter, böcker och artiklar som berör området, exempelvis i Socialstyrelsens rapport 

från 2005, i Tidemans böcker och artiklar och av Hindberg. Ett utbrett misstroende mot 

myndigheter visades tydligt i Kollbergs studie, främst hos högriskmödrarna. Många av 

kvinnorna var negativt inställda till den hjälp och de stödåtgärder som erbjöds. Kollberg 

(1989) skriver också att det fanns tankar om åtgärder som sterilisering och abort bland de 

människor som inte hade någon funktionsnedsättning i samhället och bland de professionella 

som arbetade på myndigheter. Kollberg skriver att barnen till de förståndshandikappade 

mödrarna i regel är önskade och välplanerade och att sterilisering och abort därför skulle ske 

mot dessa mödrars vilja, vilket i sin tur strider mot svensk lagstiftning och mänskliga 

rättigheter (a.a.).  
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3.3 Behovet av kunskap 

Behovet av kunskap bland de professionella som arbetar på fältetet betonas av Jöreskog och 

Starke (2013) respektive Starke (2011). En ökad kunskap om föräldraskap och 

föräldraförmågan hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning kan göra skillnad i hur 

professionella som arbetar med stödinsatser reflekterar kring och förstår föräldraskap. Det kan 

även resultera i förändrade attityder och antaganden hos de professionella om att dessa mödrar 

skulle brista i sin föräldraförmåga (Jöreskog & Starke, 2013). Föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning är normalt sett i behov av stöd för att uppnå en skaplig familjesituation, 

både för barnen och för sig själva. Spädbarn som inte får tillräckligt med kognitiv stimulation 

riskerar att försämra sin kognitiva utveckling, något som kan resultera i begränsad 

livskunskap och problem i skolan (Weiber et al, 2011). De professionella påpekar behovet av 

mer kunskap och bättre färdigheter för att kunna tillhandahålla bra stöd och utveckla bra 

metoder för att stötta dessa föräldrar i sitt föräldraskap (Starke, 2011).  

Tankar bland de professionella i Starkes (2011) studie kan avspegla myndigheternas 

misslyckande i att erkänna behovet av kunskap om hur samhället utvecklats och vad det 

innebär för de professionella som arbetar eller kommer i kontakt med funktionsnedsatta. Ett 

exempel på en sådan utveckling är att möjligheten till att bli förälder har breddats bland 

medborgarna och att det finns en större variation på familjekonstellationer. Om detta inte 

registreras kommer utvecklingen av att förbättra verktyg och metoder inom det sociala 

arbetet, för att matcha de nya behoven och förhållandena, troligvis inte att uppmärksammas 

(a.a.). 

3.4 Professionellas föreställningar och uppfattningar 

Att ha en moder som har en intellektuell funktionsnedsättning kan bland professionella 

uppfattas som en riskfaktor för ett barn, på grund av att modern eventuellt inte kan tillgodose 

barnets viktiga behov (Weiber, et al. 2011; Starke, 2011 ). Forskning visar att professionella 

oroar sig över vilka konsekvenser utvecklingsstörningen kan få för både föräldraskapet och 

för barnets uppväxtvillkor. Attityder till utvecklingsstördas föräldraskap är tydligt ställda i 

relation till de professionellas egna föreställningar om ett normalt familjeliv (Ineland, Rehn, 

& Bäckman, 2013). Funktionsnedsatta hoppas kunna bli som alla andra genom att övervinna 

sitt handikapp och bli förälder. När kvinnan klarar av att skaffa barn och bli förälder betraktas 

hon som ”normal”, men risken finns att funktionsnedsättningens konsekvenser i stället 

framhävs och på så sätt leder till att känslor som utanförskap samt otillräcklighet förstärks 

menar Hindberg (2003).   

En studie av Jöreskog och Starke (2013) visar att professionella hade liknande åsikter och 

uppfattningar om föräldraskap bland föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning, trots 

olika yrkesbakgrunder. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med professionella som på 

något sätt arbetar inom socialt arbete med att ge hembaserat familjestöd, både till föräldrar 

med intellektuell funktionsnedsättning och till de utan. Föreställningar som fanns och de 

beskrivningar som gjordes hade sina rötter i de professionellas egna erfarenheter (a.a.). Om 

fokus ligger på barnet, är de professionella generellt mer tveksamma till om personer med 

intellektuell funktionsnedsättning har de förutsättningar som behövs för att utveckla ett 

fungerande föräldraskap och familjeliv (Ineland et al, 2013). De professionella i Jöreskogs 
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och Starkes (2013) studie skapade, utifrån information från kollegor och deras egen kunskap, 

generaliseringar om föräldraskap och föräldraförmåga hos föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning. Denna process kan enligt forskarna förstås som en objektifiering av 

denna grupp människor. Det innebar att dessa föräldrar beskrevs ha kognitiva svårigheter, 

vara trögtänkta, ha brist på uthållighet och tålamod, ha begränsade förmågor till 

generalisering samt vara lättdistraherade (a.a.). Forskningen påvisar även att professionella 

använder egna erfarenheter från arbetet med en familj till att generalisera sin kunskap och 

förståelse om föräldrar i andra familjer. Om någon familj avsäger sig och vägrar ta emot hjälp, 

kan generaliseringen i sin tur leda till skapande av uppfattningar att föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning inte vill ha stöd och hjälp samt vägrar samarbeta (Starke, 2011).  

Starke (2011) visade dock på olikheter i hur det talades om personer med intellektuell 

funktionsnedsättning bland professionella samt i de professionellas förhållningssätt gentemot 

dessa familjer, beroende på om barnet bodde hemma med de biologiska föräldrarna eller var 

placerade i familjehem. Var barnet placerat i familjehem ansåg de professionella det svårt för 

de biologiska föräldrarna att upprätthålla sina föräldraroller och att dessa föräldrar behövde 

stöd för att möjliggöra fortsatt engagemang som föräldrar. Levde barnet istället tillsammans 

med sina biologiska föräldrar låg fokus hos de professionella istället på svårigheterna, 

oförmågorna och bristerna som föräldrarna hade uppvisat i föräldraskapet.  Många deltagare i 

studien anser att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning inte är kapabla till att 

utveckla tillräckligt bra föräldraförmågor. ”De kan inte lära sig på grund av att barnet 

utvecklas hela tiden” (a.a. sid 168). De talade även om vikten av föräldrarnas medvetenhet 

om sin funktionsnedsättning samt vilka begränsningar och konsekvenser den kunde medföra i 

deras vardagliga liv. Fanns det en medvetenhet kunde det leda till ökad förmåga i att ta emot 

stöd och hjälp respektive ökad chans till ett bra arbete med dessa familjer (a.a.).  

3.5 Etiska problem 

Forskning visar att professionella ställs inför etiska dilemman som hör samman med hur de 

ser på, tänker om och handskas med föräldraskap och familjeliv för personer med 

utvecklingsstörning (Ineland et al, 2013). Problematiken hänger ihop med att de 

professionella ställs inför situationer då de dels skall tillfredsställa behoven av stöd och hjälp i 

vardagen och dels förverkliga handikappspolitikens premisser i Sverige. Detta handlar främst 

om möjligheten för personer med utvecklingsstörning att leva som andra. Idag uppfattas 

familjelivet och att få barn som vanligt, normalt, i utvecklingen mot att bli vuxen. Denna 

utveckling och del av livet kan komplicera samt sätta de professionella i svåra situationer då 

föreställningar om barns behov konfronteras med bedömningar om förutsättningar till ett 

fungerande föräldraskap, hos föräldrar med utvecklingsstörning (a.a.).  

3.6 Graviditet och förlossning ur barnmorskornas perspektiv 

Studier som beskriver graviditet, förlossning och nyföddas hälsa hos kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning och deras barn är få och kunskapen är begränsad. Kvinnor med 

intellektuell funktionsnedsättning är en åsidosatt grupp inom vetenskapen. Weiber. et al. 

(2011) tar i sin studie upp att mödrar med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige oftare är 

betydligt yngre än de genomsnittliga mödrarna. Höglund (2012) påpekar i sin 

doktorsavhandling att mödrarna med intellektuell funktionsnedsättning oftare var tonåringar, 
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men även att dessa mödrar rökte mer och oftare förlöste med hjälp av kejsarsnitt. Vidare tar 

Höglund upp att barn till mödrar med intellektuell funktionsnedsättning oftare föds för tidigt, 

är små i jämförelse till andra mödrars barn och är dödfödda eller dör under den senare tiden 

av graviditeten. Höglunds forskning visar också att kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning kämpar med att få moderskapskänslor, undviker att berätta om sin 

diagnos då de är rädda att förlora omvårdnaden av sina barn samt blir ofta efter utskrivning 

från sjukhuset placerade någon annanstans än hemma. Studiens enkät skickades ut till 600 

barmorskor i Sverige och svarsfrekvensen var ca 60 procent, vilket motsvarar ungefär 360 

barnmorskor. Majoriteten av barnmorskorna som deltog i Höglunds studie konstaterade att 

kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning inte kunde hantera en modersroll på ett 

tillfredsställande sätt. En tredjedel uttryckte att kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning 

borde avstå från att få barn. Majoriteten av barnmorskorna ansåg även att barnen borde växa 

upp med sina föräldrar med stöd från familj och samhället. Vidare konstaterade en av fem 

barnmorskor att barnen borde växa upp i familjehem. Avslutningsvis kom Höglund fram till 

att kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och deras barn borde betraktas som en 

riskgrupp angående graviditet och förlossning. Professionella inom mödravården behöver 

klargöra sina kunskaper och färdigheter för rådgivning och stöd för denna särskilda grupp av 

gravida kvinnor i vården innan, under och efter förlossningen (a.a.).  

3.7 Sammanfattning 

Inom vetenskapen är kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning en åsidosatt grupp. 

Tillgänglig forskning idag visar på att det föreligger en kunskapsbrist bland professionella 

samt att professionella påpekar behovet av kunskap för att kunna utveckla bra metoder för att 

stötta mödrar med intellektuell funktionsnedsättning i sitt föräldraskap. Det framkommer att 

professionella använder egna erfarenheter för att generalisera sin kunskap om målgruppen. 

Forskning visar att det mellan 2004 och 2008 ungefär föddes 2,12 barn per 1000 till kvinnor 

med intellektuell funktionsnedsättning. Det framkommer i forskningen att barnen till de 

funktionsnedsatta mödrarna i regel är önskade och välplanerade.  

Professionella har liknande föreställningar och uppfattningar om dessa mödrar, trots olika 

yrkesbakgrunder, och ser mödrarna som riskfaktorer för deras barn. Forskningen påvisar att 

professionellas föreställningar påverkar inställningen till föräldraskap bland personer med 

funktionsnedsättning. Professionella anser att föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning 

inte är i stånd till att utveckla tillräckligt bra föräldraskap samt att dessa mödrar inte kan 

hantera moderrollen. Tankar som dessa leder till att professionella ställs inför etiska problem 

då de ska tillgodose behoven av stöd och hjälp samt avsikterna med den svenska 

handikappspolitiken.  
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4. Teoretisk referensram 

 

Vi har använt oss av tre teoretiska perspektiv för att analysera och tolka den empiriska data. 

Det första teoretiska perspektivet är normalitet som används när det normala och det 

avvikande betraktas och diskuteras. Följande två teoretiska perspektiv är juridisk diskurs och 

emotionell diskurs. Med diskurs menas, i enlighet med Ineland et al. (2013), ett sätt att tala 

om, förstå, beskriva och förhålla sig till ett visst fenomen om omgivningen samt språkliga 

mönster som formar specifika sätt att tänka och handla. Dessa två diskurstyper är relevanta för 

analysen då vi avsåg undersöka om de professionella kunde tillhöra olika diskurser. De tre 

perspektiven summeras avslutningsvis utifrån socialkonstruktivismen då de avspeglas i denna 

vetenskapstradition. 

4.1 Normalitet 

Vad som anses normalt varierar över tid och är därför svårdefinierat och kan tillämpas i 

många avseenden och på olika sätt. Madsen (2006) beskriver olika definitioner av begreppet 

normalitet, bland annat det statiska normalitetsbegreppet, vilket vi valt som utgångspunkt. Det 

statiska normalitetsbegreppet syftar till det vanliga respektive ovanliga och bygger på en 

kvantitativ bestämning av normaliteten. Människors tankar och beteende påverkas av de 

sociala uppfattningar som råder i samhället och samhällets sociala uppfattningar om vad som 

är normalt och avvikande. Förväntningarna och föreställningarna som finns runt om i 

samhället styr vad socialarbetare arbetar med (jfr Payne, 2008). 

Den skandinaviska tolkningen av begreppet syftar till att skapa förutsättningar för att personer 

med utvecklingsstörning skall ha ett normalt liv (Tideman, 2000). Utgångsläget är inte att 

förändra individerna utan göra miljön tillgänglig och normalisera villkoren. 

Normaliseringsarbete inriktas på att även de som har en utvecklingsstörning skall ges 

möjligheter till ett vanligt liv. Tolkningen betyder inte att personer med utvecklingsstörning 

skall bli ”normala” utan att de skall ha en normal livssituation som är likvärdig den som andra 

människor inom samma område har. Personer med utvecklingsstörning skall likaså få 

utgångspunkter att delta i och vara en del av ”det normala” utefter deras egen förmåga. 

Handikappspolitikens målsättning är att människor med en funktionsnedsättning skall leva ett 

normalt liv, genom att ta utgångspunkt i den ”vanlige” medborgarens levnadsvillkor 

definieras vad begreppet normalisering innebär. Normalisering uppnås följaktligen när 

människor med intellektuell funktionsnedsättning eller andra funktionsnedsättningar har en 

likvärdig levnadsnivå med övriga medborgare (a.a.). 

Normaliseringsprincipen är en princip som innebär att personer med en utvecklingsstörning 

bör få uppleva levnadsmönster och vardagsvillkor som anses vara goda och som gäller i 

samhället (Nirje, 2003). Principen har haft stort inflytande på omsorgerna för 

utvecklingsstörda, både nationellt och internationellt. Den har även bidragit till att förändra 

uppfattningarna och inriktningarna av de politiska åtgärderna. Tillämpningen av principen 

skall dock inte leda till att utvecklingsstörda människor blir ”normala” som alla andra, då de 

måste hantera en nedsättning. Senare forskning förhåller sig i högre grad kritiskt till 

normaliseringsprincipen.  
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Enligt Mallander (1999) konstaterar forskningen exempelvis att de humanistiska 

värderingarna i normaliseringsprincipen är bra och har positiva effekter, men att den inte är 

aktuell och inte utgör samma framåtsträvande kraft längre. Det kan urskiljas två huvudsakliga 

linjer i den forskningsbaserade kritiken av normaliseringsideologin (Nirje, 2003). Den första 

menar att normaliseringsidéerna bidragit till att främst förändra personers med 

utvecklingsstörning situation till det bättre och baseras på humana värderingar. Enligt 

kritikerna möter dock funktionsnedsatta i dagens samhälle andra problem, exempelvis har 

dessa personer i de ”normala” miljöerna svårt att bestämma över vilken service de får och hur 

servicen ges. Dessa problem kan endast motverkas och förstås om perspektivet vidgas och 

innefattar andra typer av konflikter i analysen. Den andra huvudsakliga linjen menar att 

normalisering redan från början baserades på en idealistisk bild där de grundläggande 

konflikterna i samhället, och hur de funktionshindrade upplever dessa, bortsetts ifrån. I 

samhället förekommer det till exempel diskriminering och förtryck på grund av etnicitet, kön 

och klass (a.a.).  

4.2 Juridisk diskurs och föräldraperspektiv 

Den juridiska diskursen kännetecknas huvudsakligen av ett rättsligt fokus med tydlig koppling 

till handkappspolitiska mål och intentioner (Ineland et al, 2013). Denna diskurs är formell och 

principiell samt fokuserar på de sociala omgivningsfaktorerna. Rollen som professionell och 

deras skapande av förutsättningar för enskilda människors egenmakt och självständighet är 

mycket sammanhängande. Till stor del baseras attityder till föräldraskap och familjeliv för 

personer med utvecklingsstörning på en medvetenhet om enskilda brukares rättsliga ställning. 

I denna diskurs är barn osynliga samtidigt som möjliga hinder och svårigheter i föräldraskapet 

beskrivs i form av bristfälliga och otillräckliga stödformer. Det är inte egna åsikter som skall 

spela roll i arbetet med människor utan de politiska och rättsliga påbuden. Det är lagar, 

policys och politiska intentioner som tillhandahåller de professionella med argument i sättet 

att tänka i frågor som rör intellektuell funktionsnedsättning och föräldraskap (a.a.). 

Denna diskurs kan relateras till med ett föräldraperspektiv, som i sin tur har ett juridiskt fokus 

och sätter människors medborgerliga status i centrum. Personer med utvecklingsstörning har 

demokratiska rättigheter till ett liv på samma villkor som andra, i enlighet med rådande 

politiska och ideologiska intentioner. Detta inkluderar även möjligheten till att bilda familj 

(Ineland, 2004). 

4.3 Emotionell diskurs och barnperspektiv 

Den emotionella diskursen reflekterar i högre grad över känslomässiga drivkrafter än den 

juridiska diskursen då uppfattningar i större utsträckning baseras på egna erfarenheter 

respektive tar fokus på barns behov. Diskursen tar även ett individuellt fokus på individers 

egenskaper och hur funktionsnedsättningen komplicerar förutsättningarna för ett fungerande 

föräldraskap. (Ineland et al, 2013). Barnperspektivet har utgångspunkt i barns behov av trygga 

uppväxtvillkor. När barnet är i centrum är det möjligt att problematisera vad som är socialt 

accepterade familjeförhållanden och inte (Ineland, 2004). 

En särskild ställning i denna diskurs är idén om kärnfamiljen och på grund av denna ställning 

kan professionellas uppfattningar bli känslomässigt laddade. Barnet synliggörs i detta 
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sammanhang utifrån de egna erfarenheterna om barns behov. Förmågan hos föräldrarna med 

intellektuell funktionsnedsättning att ”klara sig själv” och att självständigt klara olika 

praktiska uppgifter betraktas som viktiga förutsättningar för att kunna utveckla ett fungerande 

föräldraskap och familjeliv (Ineland et al, 2013).  

4.4 Sammanfattning 

De tre teoretiska perspektiven som vi valt att använda i analysen kan placeras in under och 

avspegla socialkonstruktivismen som är den vetenskapstradition som vi inspirerats av. 

Konstruktivismen syftar till att förklara människors sociala verklighet, likaså hur människor 

formar och uppfattar den (jfr Tideman, 1996). Enligt Tideman (1996) utgår människor från 

det synsätt som präglat uppfattningarna av funktionsnedsättningar genom åren, men att 

människor inte är medvetna om att detta påverkar när de tänker på en människa med 

utvecklingsstörning.  

Normalt och normalitet kan anses vara något skapat och konstruerat av samhället och kan 

kopplas samman med socialkonstruktivismen vilken inriktar sig på hur sociala identiteter 

upprätthålls och skapas i relationer inom och mellan olika grupper (Sohlberg & Sohlberg, 

2009). I enlighet med socialkonstruktivismen kan människan ses som en produkt av 

samhället, då hon socialiseras in i och accepterar olika tankesätt under sin uppväxt. Sociala 

definitioner leder vanligtvis till att samhället organiserar och skapar olika funktionshinder 

(Payne, 2008). Enligt Ineland et al. (2013) formar diskurser människors sätt att tänka och 

handla. Den juridiska diskursen fokuserar på de sociala omgivningsfaktorerna och hur dessa 

påverkar människors föreställningar. Ett ställningstagande i den emotionella diskursen är 

föreställningen om kärnfamiljen som i sin tur skapats och formats av samhällets tankar om 

vad en kärnfamilj är och vad som krävs för ett fungerande föräldraskap. 
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5. Material och metod 

 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur kuratorer inom vuxenhabiliteringen och 

barnmorskor på mödravårdscentraler förhåller sig till och arbetar med gravida kvinnor med 

intellektuell funktionsnedsättning. I detta kapitel kommer det metodologiska 

tillvägagångssätten för undersökningen att presenteras. Vi redovisar vårt val av metod, urvalet 

av respondenter, utformningen av intervjuguiden samt hur datainsamlingen, 

databearbetningen och dataanalysen utfördes. Avslutningsvis resonerar vi kring validiteten, 

överförbarheten och reliabiliteten för vår undersökning samt reflekterar över de etiska 

aspekterna.  

5.1 Val av metod 

Vi har använt oss av den kvalitativa metoden i studien. Då syftet med undersökningen är att få 

en ökad kunskap och förståelse om fenomenet anser vi att den kvalitativa metoden är relevant. 

I enlighet med den metoden har kvalitativa intervjuer gjorts. Syftet med den kvalitativa 

intervjun var att identifiera respondenternas uppfattning om ett fenomen. Frågorna i en 

kvalitativ intervju ger utrymme för respondenterna att svara med sina egna ord vilket gör att 

kvalitativa intervjuer sällan är standardiserade (Patel & Davidsson, 2003). 

Det finns för och nackdelar med alla metoder. Den kvalitativa metoden anses passa studien 

bättre än den kvantitativa då målet med studien var att få en förståelse för de 

yrkesverksammas föreställningar och arbetssätt och inte att belysa det mätbara eller 

generalisera studiens resultat (jfr Larsen, 2009). 

Anledningen till att vi valde att göra en empirisk studie och intervjua yrkesverksamma var att 

vi upptäckt en brist på detta perspektiv inom tidigare forskning. Då ämnet kan uppfattas som 

tabubelagt är det många som istället valt att göra litterära studier eller att utgå från personer 

med en intellektuell funktionsnedsättning och deras upplevelser.  

Vår förförståelse som påverkat oss i undersökningsprocessen presenteras i kapitlet Inledning. 

Förförståelse är det som forskaren har med sig in i studien, exempelvis erfarenheter, 

hypoteser, teorier och yrkesmässiga perspektiv. Dessa påverkar hur forskaren samlar in och 

läser den insamlade data. Oavsett vilken forskningsmetod som tillämpas påverkar 

förförståelsen forskaren under hela forskningsprocessen (Malterud, 2009).  

5.2 Hermeneutik  

Hermeneutiken har varit inspirerande för oss i analyseringen och tolkningen av vår insamlade 

empiri i studien. Hermeneutik betyder tolkningslära och är en vetenskaplig riktning där man 

försöker förstå och tolka grundförutsättningarna för människans existens (Patel & Davidsson, 

2003). Enligt Malterud (2009) hör de kvalitativa metoderna hemma i den hermeneutiska 

kunskapstraditionen och handlar enligt henne om att tolka vad mänskliga uttryck betyder, 

eller enkelt sagt tolka vad människor menar. Genom att tolka hur mänskligt liv kommer till 

uttryck i det skrivna och talade språket respektive i människors handlingar kan en 

hermeneutiker förstå andra människor. Hermeneutikern försöker se en helhet, detta genom att 

ställa helheten i relation till delarna för att sedan pendla mellan helhet och del. Tanken med 
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detta tillvägagångssätt är att nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt (Patel & 

Davidsson, 2003).  

5.3 Litteratursökning 

Vid sökningen av tidigare forskning användes olika databaser, så som LIBRIS, SwePub samt 

Google Scholar. Sökorden som användes var funktionsnedsättning, funktionshinder, 

utvecklingsstörning, förståndshandikappad, intellektuell funktionsnedsättning, intelectual 

disability, ID, retarded, mentally retarded, disability, pregnancy, pregnant, gravid*, förälder, 

föräldraskap, ”barn till förälder med funktionshinder” samt parent*. Sammanlagt valdes två 

avhandlingar, tre rapporter samt fem artiklar. 

5.4 Urval 

Inledningsvis gjorde vi ett strategiskt urval när respondenter valdes ut. Urvalet gjordes utifrån 

bedömningen av hur vi får in ett givande material som belyser vårt syfte och vår 

problemställning (jfr Malterud, 2009). En av kuratorerna valdes ut som respondent till en 

pilotstudie för att testa intervjuguiden och resterande respondenter valdes ut för det fortsatta 

examensarbetet.   

Kuratorer på vuxenhabiliteringen och barmorskor på mödravårdscentraler valdes ut utifrån 

vår förförståelse av att dessa yrkesgrupper kommer i kontakt med gravida kvinnor med en 

intellektuell funktionsnedsättning i ett tidigt skede. Kuratorer på vuxenhabiliteringen har en 

kontinuerlig kontakt med flertalet kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning redan innan 

de blir gravida till skillnad från barnmorskor på mödravårdcentraler som får kontakt med alla 

som är gravida.  

När urvalet gjorts kontaktaktades vuxenhabiliteringen för att få tag på en respondent till 

pilotstudien. Då det inte fanns några kontaktuppgifter till kuratorerna på internet kontaktades 

receptionen på en vuxenhabilitering i ett län i Mellansverige. Vi presenterade oss till en början 

för receptionisten som sedan skickade vidare oss till en kurator som var ledig. Kuratorn vi 

talade med hade inte speciellt mycket erfarenhet av målgruppen, men ställde upp på intervju. 

Vi ansåg att kuratorn hade tillräckligt med kunskap för att delta i intervjun då vi till viss del 

var intresserade av kuratorns föreställningar. Kuratorns kontakter användes för att få kontakt 

med fler kuratorer som var villiga att ställa upp på intervju. Kuratorn skickade ut en förfrågan 

till sina arbetskollegor och informerade oss om två kuratorer som var intresserade av att ställa 

upp och gav oss deras kontaktuppgifter. Detta tillvägagångssätt kan kallas för snöbollsurval 

och innebär att forskaren börjar med att intervjua personen den fått kontakt med som i 

samband med intervjun lämnar ut namn och uppgifter till andra personer som kan ge 

ytterligare information och synpunkter (Ahrne & Svensson, 2011). 

För att få tag på respondenter inom mödravårdcentraler skickades inledningsvis ett brev ut 

med en presentation av oss och vårt syfte med undersökningen till två verksamhetschefer och 

en enhetschef för olika mödravårdscentralen i två kommuner i Mellansverige. Cheferna 

vidarebefordrade sedan förfrågningarna till en eller flera barnmorskor på olika 

mödravårdscentraler som de var ansvarade över. Cheferna kan i det här fallet sägas vara 
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gatekeepers (se Ahrne & Svensson, 2011). En gatekeeper kan betecknas som en person som 

styr urvalet av informationskanaler (Nationalencyklopedin, 2014).  

Totalt intervjuades tre kuratorer inom vuxenhabiliteringen som arbetar i ett län i 

Mellansverige samt två barnmorskor som arbetar på mödravårdscentraler i en kommun i 

Mellansverige. Barnmorskorna arbetade på samma mödravårdscentral. De hade arbetat som 

barnmorskor mellan fem och 35 år. Båda är utbildade till sjuksköterskor samt har en 

vidareutbildning till barnmorska. De tre kuratorerna som deltog i undersökningen har en 

socionomexamen och har arbetat som kurator inom vuxenhabiliteringen mellan fem och 

sexton år. 

5.5 Utformning av intervjuguide 

Inför pilotstudien påbörjades arbetet med intervjuguiden. Då vi avsåg samtala samt få plats 

för diskussion med alla respondenter valdes att använda en intervjuguide med teman 

(Malterud, 2009). Inledningsvis förtydligades undersökningens nyckelfrågor, varför, vad och 

hur (Kvale & Brinkmann, 2009). När reflektioner över dessa frågor gjordes förtydligades 

syftet med intervjuerna, vilka förkunskaper vi hade och hur vi skulle gå till väga för att få ny 

kunskap om det valda området. Därefter utformades och valdes frågor som därefter testades 

vid intervjun med kuratorn i en pilotstudie. Temana togs upp i den ordning som föll sig 

naturlig under intervjuernas gång för att möjliggöra för nya frågor om studiens område 

(Malterud, 2009). Utifrån de svar vi fick under intervjun och kuratorns reflektioner kring 

intervjun och frågorna reviderades intervjuguiden ytterligare. Vi valde att ta bort några frågor 

och lägga till en del frågor, då pilotstudien inte var så omfattande.  

Slutligen utgick vi från en halvstrukturerad intervjuguide med fem olika teman: Allmänna 

frågor; Funktionsnedsättningen; Bemötande; Föreställningar och Arbetssätt. Varje tema hade 

i sig ett antal underfrågor som ställdes under intervjun. Sammanlagt utformades 35 frågor 

(Bilaga 1). Därmed hade vi ett explorativt syfte med intervjuguiden, vilket innebär att 

intervjun var öppen och något strukturerad (Kvale & Brinkmann, 2009). 

5.6 Insamling av data 

Datainsamlingen genomfördes genom enskilda intervjuer där båda författarna deltog vid alla 

fem intervjuer. Vid intervjuerna skiftades vi om att ha den mer aktiva rollen, den som höll i 

intervjun, medan den andre var mindre aktiv, antecknade, skötte tekniken samt ställde 

följdfrågor. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefoner, något 

respondenterna hade gett medgivande till.  

Några av frågorna i intervjuguiden ställdes endast till barnmorskorna och någon fråga ställdes 

endast till kuratorerna då deras yrkesroller skiljer sig åt. Det fanns en osäkerhet gällande om 

vi respondenterna skulle få ta del av syftet, då vårt valda ämne kan anses vara känsligt och 

tabubelagt. Att inte delge syftet kan leda till att respondenten lämnar mer korrekta svar då det 

kan anses känsligt att berätta om sin syn på just detta ämne. Att informera om syftet kan 

däremot göra att respondenterna lämnar osanna och/eller oprecisa svar då de inte själva riktigt 

kan stå för vad de tycker och tänker kring det valda ämnet. Vi valde att informera om vårt 

syfte men att inte delge intervjuguiden till respondenterna innan respektive intervju. Under 
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intervjuerna följde vi intervjuguiden samt ställde följdfrågor. Beroende på vad respondenterna 

talade om ställdes olika följdfrågor.  

Samtliga intervjuer hölls på respondenternas arbetsplatser och under ordinarie arbetstid, då de 

bjöd in oss till deras arbetsplatser. Intervjuerna genomfördes på detta sätt då vi avsåg för att 

de skulle känna sig bekväma. Sker intervjun i en naturlig miljö där respondenterna känner sig 

trygga och bekväma anses enligt Malterud (2009) vara förutsättningar för att samla in ett bra 

datamaterial.   

Efter att intervjuerna genomförts delades transkriberingen av intervjuerna upp jämställt 

mellan författarna. Transkriberingarna framställdes ordagrant, i den mån det var möjligt, för 

att på bästa sätt återge vad respondenterna sade.  Respondenterna avidentifierades i 

transkriberingarna och vi valde att inte transkribera onödiga textpartier, stakningar och 

upprepningar.  

5.7 Analysmetod 

En central del av den kvalitativa forskningsprocessen är tolkningen av materialet. Vi använde 

analysmetoden systematisk textkondensering i databearbetningen så som Malterud (2009) 

beskriver den. Under analysen har vi haft ett induktivt förhållningssätt (Malterud, 2009).  För 

att sammanfatta informationen från olika respondenter gjordes en datastyrd tvärsgående 

analys, då vi avsåg jämföra resultatet från yrkesgrupperna med varandra. Genom att använda 

datastyrd analys tematiserades datamaterialet utifrån identifierade kategorier i texten som 

sedan utgjorde underlaget för analysen.  

Inledningsvis lästes transkriberingarna från intervjuerna i datamaterialet enskilt för att bekanta 

oss med materialet och få en helhetsbild (jfr Malterud, 2009). Den systematiska 

textkondenseringen fortsattes med tematisering av datamaterialet genom utformning av två 

teman, arbetssätt och föreställningar, som är kopplade till vårt syfte och frågeställningar. De 

två temana användes för att illustrera olika aspekter på vårt forskningsområde. Vi valde även 

att dela upp resultatet i två delar då respondenterna har olika yrkesroller. Ur 

transkriberingsmaterialet klipptes citat och stycken ut som sedan placerades under de två 

temana och sattes in i två nya dokument, ett dokument med materialet från kuratorerna samt 

ett dokument med materialet från barnmorskorna.  

Vidare kom olika kategorier eller koder att utformas under respektive teman. 

Orosanmälningar; Samarbete och Bemötande sorterades in för yrkesgruppen kuratorer under 

temat arbetssätt som underkategorier och som tre aspekter av det arbetssätt vi avsåg belysa. 

Under resultatet för barnmorskorna utvecklades tre underkategorier under temat Arbetssätt: 

Orosanmälningar; Anknytning samt Samtalet. För att ordna datamaterialet för temat 

Föreställningar för båda yrkeskategorierna skapades koderna Föräldraskap och Rätten till ett 

barn till båda, då dessa synliggjordes mest. Urvalet av meningsbärande enheter som kunde 

läggas in under respektive kod fortsatte. I samband med detta markerades citat med olika 

färger som tillhörde de olika koderna. För att komma överens om vilka citat, de 

meningsbärande enheterna, som var meningsfulla respektive vilken del av materialet som 

skulle läggas åt sidan, jämfördes det sorterade materialet. Det gjordes en så kallad 



19 
 

dekontextualisering av materialet. Att hitta gemensamma nämnare i intervjuerna var fokus i 

denna analys (Malterud, 2009). 

Efter dekontextualiseringen och att de delar av materialet som ansågs irrelevanta tillfälligt 

lagts bort, gick vi igenom de meningsbärande enheterna under varje kodgrupp var för sig. 

Detta för att formulera om materialets konkreta innehåll till ett abstrakt och generellt innehåll 

– skapa konstgjorda citat. Syftet var att sammanfatta innehållet i koderna på ett generellt sätt 

(Malterud, 2009).   

Utifrån principen om rekontextualisering, om att sätta ihop och sammanfatta bitarna av 

materialet igen, gjordes innehållsbeskrivningar utifrån utvalda citat under varje underkategori, 

kodgrupp. Citaten skall visa på vad som sammanfattats ur materialet i 

innehållsbeskrivningarna och vad materialet berättar. Citaten vi valde ut, som skulle ge oss en 

adekvat bild av det respondenterna återgett under intervjuerna, förkortades eller redigerades 

vid behov. Vi försökte under hela analysprocessen undvika att dess innebörd, sammanhanget 

där resultaten kom ifrån samt att helhetsbilden inte skulle gå förlorad (jfr. Malterud, 2009). 

5.8 Validitet och överförbarhet 

I kvalitativa studier handlar validitet om den använda metoden respektive att studien skall 

vara genomförd på ett sätt som är relevant för studiens syfte. Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver att validitet i forskningssammanhang vanligtvis definieras genom att undersökningen 

mäter det forskaren antar att han/hon mäter och att metoden som använts undersöker det 

han/hon är avsedd att undersöka. En forskare ska alltid tänka över validiteten i sin studie och 

vilken överförbarhet forskarens resultat har i andra sammanhang (Malterud, 2009). Till att 

börja med måste forskaren ställa sig frågan om resultatets giltighet och relevans samt om 

resultatet förklarar verkligheten som studien gjordes i, den så kallade interna validiteten (a.a.). 

Metoden som vi valt att använda samt de teoretiska perspektiven ska även ifrågasättas om de 

kan kopplas ihop till studiens syfte och frågeställningar. Under forskningsprocessen styrde 

syfte och frågeställningar hela tiden våra val. Till att börja med gjordes en pilotstudie som 

tillät oss att reflektera över våra frågor i intervjuguiden och om svaren stämde överens med 

det som vi avsåg undersöka, samt urvalet av respondenter och valet av metod. Då vi valde att 

utveckla intervjuguiden efter pilotstudien avsåg vi att öka validiteten i studien.   

Den externa validiteten handlar om det som vi nämnde tidigare, vilken överförbarhet studien 

har. Överförbarheten eller genrealiserbarheten av forskarens resultat i kvalitativa studier anses 

oftast inte vara överförbar till andra kontexter än den som studerats (Malterud, 2009). Som 

forskare i denna studie var vårt syfte inte att generalisera och enligt Malterud (2009) är syftet 

med kvalitativa metoder att förstå och beskriva verkligheten och fenomen. Datainsamlingen i 

denna studie byggdes på tre kuratorers i ett landsting i Mellansverige samt två barnmorskors i 

en kommun i Mellansverige och deras egna personliga erfarenheter och åsikter. Därför ansågs 

det inte finnas någon möjlighet till att resultatet skulle kunna vara representativt för andra 

kuratorer inom vuxenhabiliteringen samt barnmorskor på mödravårdscentraler.  



20 
 

5.9 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om studiens struktur respektive tillförlitlighet, det anger alltså hur 

trovärdig undersökningen är. Det syftar till att resultatet kan reproduceras, få samma resultat, 

vid en annan tidpunkt och av andra forskare som använder samma metod (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör forskaren även fundera över hur 

intervjusituationen kan ha påverkat innehållet i intervjun och om respondenternas berättelser 

ger en verklig bild och beskrivning av studiens område. För att minska intervjussituationens 

påverkan på resultatet valdes att hålla intervjuerna på respondenternas arbetsplatser. Hänsyn 

togs till att samtliga kuratorer arbetade inom samma landsting samt att de intervjuade 

barnmorskorna arbetade på samma arbetsplats vilket kan ha påverkat studiens reliabilitet. För 

att undvika denna aspekt och för att undvika att respondenterna resonerade tillsammans valde 

vi att inte delge intervjuguiden innan intervjun. För att minska risken för slarv och av att 

minnas fel från intervjuerna valde vi att spela in samtliga intervjuer. Vi var även noggranna 

med att tänka över vårt tillvägagångssätt vid transkriberingen och databearbetningen av 

materialet för att öka reliabiliteten. Under dataanalysen lästes materialet till att börja med på 

varsitt håll för att sedan diskutera och jämföra våra reflektioner och markerade delar av 

materialet för att sedan slutligen se vilken helhetsbild vi fått.  

5.10 Etiska val och överväganden 

Under hela forskningsprocessen förhöll vi oss till de humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsetiska kraven, forskningskravet och individskyddskravet, som grundar sig i de 

forskningsetiska övervägandena (Vetenskapsrådet, 2012). Forskningskravet innebär att 

samhället och dess medlemmar kan ställa krav på att forskning görs, att den inriktar sig på 

väsentliga frågor och att den håller hög kvalité. Individskyddskravet kan delas upp i fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Kortfattat innebär dessa krav att uppgiftslämnaren skall vara införstådd med att deltagande är 

frivilligt, att de har rätt att avbryta intervjun utan att det medför negativa följder, välja att inte 

svara på specifika frågor, att vi som forskare har tystnadsplikt, i vilket syfte det inhämtade 

materialet kommer användas samt att uppgifter som kan identifieras kommer förvaras och 

avidentifieras för att inte kunna urskilja enskilda individer. Uppgifterna kommer inte 

användas för kommersiellt bruk utan godkännande från berörda, utan endast till vår forskning 

under våren (a.a.).  

När vi tog kontakt med samtliga respondenter presenterade vi vårt syfte med studien samt att 

resultatet skulle presenteras i ett examensarbete. När respondenterna tillfrågats om medverkan 

och sagt ja skickades ett informationsbrev om studien ut till alla utom till respondenten som 

deltog i pilotstudien som fick informationen muntligt vid intervjutillfället (Bilaga 2). I 

informationsbrevet beskrev vi att vi önskade spela in intervjuerna samt att deltagandet var 

frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst. Det framgick även att svaren 

skulle behandlas konfidentiellt, att intervjuerna skulle redovisas avidentifierat samt att 

materialet från intervjuerna enbart skulle användas i denna studie. Till intervjun i pilotstudien 

hade inte ett samtyckesdokument utformats, utan istället fick vi ett muntligt samtycke till 

användning av empirin samt inspelning av intervjun av respondenten. Vid resterande 

intervjutillfällen fick respondenterna börja med att skriva på ett skriftligt samtycke (Bilaga 3). 
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Respondenterna fick även våra samt vår handledares kontaktuppgifter om det skulle uppstå 

funderingar eller om respondenterna skulle vilja dra tillbaka sitt deltagande.  

I de forskningsetiska principerna står det även att inga medverkande eller någon tredje part 

skall uppleva kränkningar eller några negativa konsekvenser av forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2012). Detta var något vi reflekterade både inför och under hela 

forskningsprocessen då vårt forskningsområde kan anses vara känsligt och då vi avsåg att få 

information om respondenternas föreställningar. När intervjuguiden utformades försökte vi att 

utforma frågor som inte på något sätt skulle kunna uppfattas som kränkande eller 

ifrågasättande. Under intervjusituationerna meddelade vi innan några av frågorna att 

respondenterna kunde välja avstå från att svara, då frågan kunde uppfattas som känslig. Vi 

medvetandegjorde även att vår förförståelse påverkade hur vi tolkade de transkriberade 

intervjuerna.  
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6. Resultat  

 

I föreliggande kapitel presenteras resultatet av intervjuerna med kuratorerna och 

barnmorskorna. Tre av respondenterna arbetar som kuratorer inom vuxenhabiliteringen och 

två är barnmorskor på mödravårdscentraler.  

Resultatet presenteras i tre delar. I första delen presenteras resultatet av den insamlade 

empirin från intervjuerna med kuratorerna, i den andra från intervjuerna med barnmorskorna. 

Avslutningsvis görs en sammanställning av resultatet från samtliga intervjuer där även 

likheter och olikheter mellan yrkesgrupperna framkommer.  

6.1 Kuratorernas föreställningar och arbetssätt 

Här presenteras resultatet från intervjuerna med kuratorerna under rubrikerna Föreställningar 

om föräldraskap; Föreställningar om rätten till ett barn; Kuratorers bemötande gentemot 

kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning; Arbetssätt med orosanmälningar och 

Samarbete mellan instanser.  

6.1.1 Föreställningar om föräldraskap 

Kuratorerna anser att föräldraförmågan kan påverkas av funktionsnedsättningen: ”Om den här 

personen har en utvecklingsstörning och har svårigheter att ta hand om sig själv, tänker jag att det är 

ganska naturligt att personen också har svårt att ta hand om ett litet barn.” 

Det är dock inte enbart själva funktionsnedsättningen som kan göra dessa kvinnor till 

olämpliga föräldrar, utan kombinationen mellan funktionsnedsättningen och dess 

konsekvenser. Kuratorerna anser att dessa kvinnor har samma förmåga att visa kärlek, 

omtanke, glädje med mera, som alla andra, samt att de kan vara mycket omhändertagande. 

Svårigheterna uppstår när det kommer till förmågorna att läsa av barn, se till barnets behov, 

ligga steget före, kunna förklara omvärlden och att ha det vuxna resonemanget. En av 

kuratorerna tar upp barnets utveckling då detta kan vara svårt för dessa kvinnor att se och 

uppmärksamma.  

Dom behöver stöd för att se att barnet växer och för att se vilka behov det har. Men det 

är inte så att jag säger att man ska omhänderta alla barn för det, men svårt tror jag att 

de flesta barn med utvecklingsstörda föräldrar har.  

Av intervjuerna framkom anledningen till att målgruppen skaffar barn är precis som för alla 

andra: längtan efter att bli moder, viljan av att vara som alla andra och vara normal.  

Det hör till normen att när man kommer upp i en viss ålder så ska man skaffa familj och 

man träffar någon. Det är väl så för oss alla, att det är svårt att stå utanför den här 

normen.[…] Men jag tänker att för den här gruppen så kan det vara ett tecken på att man 

också är normal och skaffar barn precis som alla andra.  

Två av kuratorerna poängterar betydelsen av att inte stirra sig blind på IQ-resultatet, utan 

verkligen titta på vad personen faktiskt har för förmågor. Viktigt att tänka på i samanhangen 

med personer med intellektuell funktionsnedsättning är att förmågorna och svårigheterna är 

individuella och att dessa inte är generella. De blivande mödrarna har med sig olika 
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erfarenheter från uppväxten, de kan ha fått med sig olika verktyg som hjälper dem att lösa 

svåra situationer samt att stödet från anhöriga till dessa mödrar ser olika ut.  

Det framkommer att kuratorerna anser att dessa kvinnor behöver stöd gällande föräldraskapet, 

både praktiskt och kunskapsmässigt. Stödet behöver inte enbart komma från socialtjänsten, 

utan även från anhöriga, skola, dagis och barnavårdscentral. Det uttrycks även att dessa 

kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning inte hjälps av att endast samtala utan behöver 

någon som visar rent praktiskt hur de skall göra i vissa situationer. 

6.1.2 Föreställningar om rätten till ett barn 

Har kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning rätt att skaffa barn? I intervjuerna är det 

tydligt att samtliga kuratorer anser att alla har rätt att skaffa barn och bli förälder, att det är en 

rättighet som inte kan tas ifrån någon: ”Alla har rätt att bli förälder, ingen kan bestämma över 

någons liv genom att säga att någon inte får skaffa barn. De har ju samma rättigheter som alla andra 

har.”  

Skulle rättigheten fråntas dessa kvinnor skulle det ske genom tvång och det anses av en 

kurator vara ett övergrepp på människor. En av kuratorerna beskriver samhällets ansvar 

gentemot barn, att alla barn har det bra och gripa in om det anses behövas. Det är likaså 

samhällets ansvar att ge mödrar med intellektuell funktionsnedsättning allt stöd som behövs: 

”Man kan aldrig säga att en person inte har rätt att skaffa barn, sen har dem kanske inte alltid rätt till 

att behålla ett barn. Men det är det ingen som har.”  

En av kuratorerna tar även upp synsättet på målgruppen som tidigare förelåg och att den har 

påverkat dagens synssätt; ”det slog bakut mot hur det var”. Detta kan ha orsakat att personen 

istället är rädd för att ifrågasätta någons föräldraförmåga bara för att den har en intellektuell 

funktionsnedsättning.  

6.1.3 Kuratorers bemötande gentemot kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning 

När det kommer en kvinna som antingen är gravid eller har en stadig relation berättar två av 

kuratorerna att det brukar tala med kvinnan om ansvaret som gäller när hon har en sexuell 

relation och ger kvinnan lite grundläggande sexualupplysning. Vidare talar de med den 

blivande modern om vilka ansvar hon har som förälder, om vad som kan vara jobbigt och 

svårt i föräldraskapet samt om att de binder upp sig under barnets uppväxt.  

Det är ju lätt att de bara ser det positiva i att bli förälder eller bara ser den lilla bebisen 

som ska komma, men att man kanske måste prata med dem om att det handlar om en 

livslång relation.  

Kuratorerna uppger att tydlighet och enkelhet i språket är viktigt i samtalen med de enskilda.  

Två kuratorer menar att deras egna föreställningar absolut påverkar deras förhållningssätt i 

mötena med kvinnorna med intellektuell funktionsnedsättning, men att de kanske inte alltid är 

medvetna om det. En kurator ger exempel på hur föreställningar kan påverka i möten med 

blivande mödrar:  

Jag tänker att hade man haft ett möte med en person där det inte funnits några 

frågetecken alls om föräldraförmågan och den personen hade varit säg 27 år och den 
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hade berättat att den varit gravid så hade man sagt ”åh men vad roligt”. Hade det 

istället varit så att man tänker att den här personen kommer ha svårigheter som förälder 

kanske man är tydligare mer att lyfta fram svårigheterna i ett föräldraskap och frågat om 

personen tänkt över det.  

Alla kuratorerna är dock tydliga med att de aldrig skulle säga att kvinnan inte har rätt att 

skaffa barn, de skulle istället försöka få kvinnan att tänka på svårigheterna och vara ärlig med 

att svårigheter kan uppstå i framtiden, samtidigt som kuratorerna behöver bemöta kvinnorna 

för att upprätta en trygg relation. En kurator påtalar att inställningen till målgruppen idag kan 

ha påverkats av hur det såg ut förr med exempelvis tvångssteriliseringen.  

6.1.4 Arbetssätt med orosanmälningar 

Här redogör vi för hur de intervjuade kuratorerna uppger att de arbetar inom 

vuxenhabiliteringen gällande orosanmälningar, hur de går till väga när orosanmälningar görs 

och hur de tänker kring orosanmälningar. Med orosanmälningar menas att anmälan görs till 

socialtjänsten om oro finns att ett barn far illa eller kommer fara illa. De som arbetar på en 

myndighet där de kommer i kontakt med barn och unga skall omedelbart anmäla till 

socialtjänsten om misstanke att barn far illa eller riskerar fara illa föreligger 

(Socialstyrelsen.se). Det gäller även för andra verksamheter som kommer i kontakt med barn 

och unga, exempelvis förskolan, skolan och anställda inom hälso- och sjukvården.  

Kuratorerna uppger att de alltid försöker ha barnet i fokus när de kommer i kontakt med en 

moder eller en blivande moder samt att de är skyldiga att anmäla om det finns en oro kring 

barnet. Dock påpekar kuratorerna ett dilemma då de utgår från funktionsnedsättningen och 

modern i deras arbete: 

Jag jobbar ju med henne som förälder och hur hon hanterar det som förälder utifrån att 

hon har en funktionsnedsättning.  

Det kan vara lätt att man tappar bort barnfokuset, för man är så fokuserad på den vuxna 

personen och vad den har för styrkor och svagheter. Och att man kanske då kan tappa 

bort vem det är som är mest viktig. Så det är väl något vi får tänka mer på. 

När kuratorerna får svara på vad som påverkar om de gör en orosanmälen eller inte uppger de 

några olika anledningar. En av kuratorerna talar om graden av oro som kan uppstå samt om 

det anses att personen är i behov av stöd. I de fall kuratorn känner mer oro har tankar som 

”fixar dom det här?” funnits samt om kuratorn anser att socialtjänsten behöver vara på plats 

för att barnet inte skall fara illa.  

En annan kurator vill ha något konkret som hon kan göra en orosanmälan på, exempelvis 

brister hos modern, och att kuratorn inte bara kan gå på känslan. Svårigheter mödrar med 

intellektuell funktionsnedsättning har, hur de klarar av att ta hand om sig själva, klarar sin 

vardag samt hur dem klarar av att även ta hand om ett barn har kuratorerna nästan alltid i 

åtanke när de får reda på att en kvinna är gravid.   

Alla kuratorer tar upp nätverket och hur mycket stöd den blivande modern har sedan tidigare 

och att detta kan påverka om orosanmälan görs eller ej. Finns det närstående till modern som 



25 
 

ger henne stöd är kuratorerna inte lika oroliga och gör i de lägena oftast inte någon 

orosanmälan. En av kuratorerna menar även att pappans situation kan påverka om de gör en 

orosanmälan. Anses pappan som välfungerande, skötsam samt om han förstår vad som 

kommer att hända kanske kuratorn inte känner någon oro alls.  

Av intervjuerna framkom att de flesta orosanmälningarna till socialtjänsten görs efter att 

föräldrarna själva bett om stöd och att kuratorerna kan ha haft ett gemensamt möte 

tillsammans med socialtjänsten och den blivande modern.  

Kuratorerna försöker vanligen få till samtal med kvinnan till att börja med, för att prata om 

oroligheten kuratorn känner och att kuratorn funderar på att göra en anmälan till 

socialtjänsten. Undantag finns då de inte skall underrätta föräldrar att anmälan kommer göras 

utifrån ett säkerhetsperspektiv, exempelvis i de fall då våld förekommer. För att kunna 

möjliggöra en bra kontakt med socialtjänsten och stödinsatser från dem när modern har brister 

och behöver hjälp och stöd, menar en kurator att det är just att skapa ett förtroende hos den 

blivande modern och att modern är delaktig, som underlättar socialtjänstens fortsatta arbete 

när anmälan gjorts. ”Det ger så väldigt mycket mer i arbetet med socialtjänsten ifall ingången 

varit snygg. Så att socialtjänsten inte måste stångas med ett motstånd och en ilska från 

mamman.” 

En kurator tar upp att hon och hennes kollegor kan bli bättre på att anmäla. Kuratorn uppger 

att hon tidvis drar sig för att anmäla om modern sedan tidigare har kontakt med socialtjänsten. 

Även tanken om att familjehemsplaceringar inte alltid är bästa alternativet påverkar 

tankegångarna kring orosanmälningar. Familjehemsplacering innebär enligt Socialstyrelsen 

att ett barn placeras utanför det egna hemmet i ett familjehem när det exempelvis finns brister 

i omvårdnaden av barnet (Socialstyrelsen.se). Ett familjehem har i sin tur fått i uppdrag av en 

socialnämnd att sörja för ett barn och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt enligt 3 kap. 

2 § SoF.  

6.1.5 Samarbete mellan instanser 

Kuratorerna uppger att när de får besök av en kvinna som är gravid är kontakten med 

barnmorskor och andra verksamheter i kommunen vanlig. Syftet med dessa nätverk är att 

stötta upp kvinnan och ge henne den hjälp hon behöver. Kuratorernas roll i dessa möten är att 

bidra med kunskap om diagnosen och funktionsnedsättningen, se till att den enskilde är 

förberedd på och förstår vad som skall hända samt bidra med kunskap om modern, i de fall de 

har god kännedom om kvinnan: ”Oftast sammankallar man dem som finns runt den här 

personen för att planera inför att barnet skall födas, och för hur det skall bli, vad behöver den 

här personen.” 

I andra fall då det finns ett samarbete mellan kuratorerna och barnmorskor på 

mödravårdcentraler kan syftet med kontakten vara att ge stöd till och hjälpa barnmorskan med 

att kommunicera med kvinnan och lägga upp arbetet och samtalen, utifrån 

funktionsnedsättningen. En kurator påpekar svårigheterna som ibland föreligger vid 

samarbete med socialtjänsten och att dessa kan bero på att kuratorn ser till mödrarnas behov 

samtidigt som socialsekreterarna ser till barnets behov. 
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Kuratorerna redogör för samarbetet med de anhöriga till dessa mödrar. Samarbetet varierar 

från situation till situation. Det kan gå ut på att stötta och tala med exempelvis mor- och 

farföräldrarna om oroligheter för hur det skall bli, under förutsättningen att den enskilde har 

samtyckt till kontakt, och ibland på att få information av anhöriga som kan se hur den 

blivande modern fungerar i vardagen.  

Samtliga kuratorer nämner projektet Samverkan-Utveckling-Föräldraskap (SUF) i Uppsala 

som vi presenterat tidigare i uppsatsen. En av kuratorerna visar upp ett material som tagits 

fram av SUF som används för att förklara olika situationer som uppstår under en graviditet, 

exempelvis vad som händer med kroppen och förlossningsförloppet. Kuratorerna uppger att 

de inte infört SUF som arbetssätt än, men att det eventuellt är på gång i länet och att vissa 

kommuner kommit längre i införandet än andra. Vuxenhabilliteringens roll i dessa 

samverkansgrupper blir att bidra med kunskap om diagnoser och funktionsnedsättningar. 

Kunskap om funktionsnedsättningar och diagnoser och hur arbetet med kvinnor i denna 

målgrupp kan läggas upp, anser två av kuratorerna att barnmorskorna ute på 

mödravårdscentraler samt socialsekreterare behöver mer av. De påpekar även att ökad 

kunskap samt anpassad sexualundervisning i särskolan, för både tjejer och killar, skulle kunna 

förbättra arbetet med målgruppen.  

6.2 Barnmorskors föreställningar och arbetssätt 

Här presenteras resultatet från intervjuerna med barnmorskorna på mödravårdscentraler under 

rubrikerna: Föreställningar om föräldraskap, Föreställningar om rätten till ett barn, 

Arbetssätt och orosanmälningar respektive Moderns anknytning till barnet. 

6.2.1 Föreställningar om föräldraskap 

Den främsta orsak som framkom i intervjuerna till varför kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning skaffar barn var graviditetsönskan, alltså längtan efter en familj. Dock 

uttrycktes att dessa mödrar kanske inte alltid ser begränsningarna i hur de kan ta hand om 

barnet. En av barnmorskorna betonade att längtan efter att vara som alla andra, att vara 

normal var en orsak.  

Kvinnorna måste kunna ge trygghet till barnet och se till barnets behov. Detta är de främsta 

förutsättningarna för att kvinnorna med intellektuell funktionsnedsättning skall kunna bli 

lämpliga föräldrar enligt barnmorskorna. En av barnmorskorna berättar att hon tänker på sin 

egen erfarenhet av hur det är att ha ett barn, vad som behövs för att uppfostra ett barn. En av 

barnmorskorna påpekar att kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning också har hjärta, de 

kan visa glädje och omtanke som alla andra. Känslomässigt skulle barnet få det bra, men om 

hon klarar av att ta hand om barnet när barnets behov ökar ställer sig barnmorskan frågande 

till. Hon menar på att kvinnorna kanske klarar av barnet när det är litet och de främsta 

behoven är mat och sömn men sen krävs det mer stimulans och lek vilket leder till att 

kvinnorna måste kunna se barnets behov på ett annat sätt. 

Ja, har du en funktionsnedsättning och inte klarar av din egen vardag och sen har du ett 

barn som har ett behov. Där tänker jag på vem som ska möta upp behovet. Barnet går ju i 

första hand där, så stöd kring anknytningen och rent fysisk skötsel kring barnet, för ett 

barn behöver ju rutiner, stöd behövs. 
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Barnmorskorna uttrycker att det ibland är svårt att få kvinnorna med intellektuell 

funktionsnedsättning att förstå vad som händer i kroppen och hur barnet fungerar. Detta leder 

likaså till svårigheter för barnmorskorna att kunna förutse hur föräldraskapet kommer att 

fungera. 

När barnet skriker så skriker det inte för att vara dumt och man kan ju höra någon säga 

att, gud vad den sparkar, den är ju elak, den sparkar mig. Då tänker ju jag att ojsan, när 

barnet sparkar när det kommit ut, hur kommer den här personen att reagera då. 

6.2.2 Föreställningar om rätten till ett barn 

En av barnmorskorna uttrycker att ingen kan fråntas rätten till att få skaffa barn. Men den 

andra respondenten påpekar att en graviditet aldrig skall ske i ett egoistiskt syfte och inte 

heller för att det rent biologiskt är något som förväntas av en kvinna. Båda uttrycker vikten av 

att beakta barnets perspektiv och att barnens behov står i centrum: 

Men man måste alltid sätta det i barnperspektivet, vi vuxna upplever att vi måste ha så 

mycket rätt. Det är mig och det är jag och det kan det vara, men jag måste ju alltid se det 

i ett annat perspektiv också, när det gäller att bli förälder. Barnets perspektiv och det är 

barnets behov i första hand. 

En av barnmorskorna uttrycker också att hon helst ser att barnet så länge som möjligt lever 

med sina biologiska föräldrar. 

6.2.3 Arbetssätt och orosanmälningar  

Båda barnmorskorna förklarar att i möten med kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning 

behöver de ge all information lite tydligare och mindre. De förklarar också att de helst ser att 

dessa samtal är längre än andra samtal på grund av det faktum att de behöver förklara 

tydligare och då också mer. En barnmorska berättar att möjligheten till mer kontinuitet och 

större tidsutrymme är förbättringar som hjälpt till i arbetet med kvinnorna. Hon vill kunna 

träffa modern på samma tidpunkt och samma dag för att underlätta för patienter som har svårt 

för när deras vardagsstruktur och rutiner förändras: 

Med en mamma som har ett normalt IQ, då kan man ju sitta och prata från det ena till det 

andra. Men det kan jag ju inte göra med en kvinna med lägre IQ utan då måste jag ju 

vara väldigt konkret och tydlig. 

Den andra barnmorskan uttrycker också att när det kommer en kvinna med intellektuell 

funktionsnedsättning så hamnar fokus lätt på graviditeten, då de försöker förklara så mycket 

som möjligt om vad det är som händer, istället för hur kvinnorna mår. 

Båda barnmorskorna berättar att när en orosanmälan till socialtjänsten görs talar de med 

modern innan och en av barnmorskorna berättar att anmälan helst skrivs tillsammans med 

modern: 

En orosanmälan för mig handlar ju om vad det finns för stöd runt omkring och vilket stöd 

som behövs, vilket jag talar om för patienterna om jag vill skriva en orosanmälan, som vi 

sedan skriver tillsammans. 
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Orsaken till att göra en anmälan är på grund utav barnmorskornas egen oro och utöver 

socialtjänsten kontaktar de oftast barnavårdscentralen, så att de är förberedda på hur 

situationen ser ut när de skall ta över kontakten. En av barnmorskorna berättar att erfarenheten 

är att kvinnorna blir erbjudna stöd under graviditeten men oftast tackar nej och att 

socialtjänsten då avvaktar till förlossningen. Barnmorskornas åsikter går att särskilja i fråga 

om nätverket runt dessa kvinnor. Den ena respondenten påpekar att varken fadern till barnet 

eller det övriga nätverket har en inverkan på om en orosanmälan görs eller inte. ”Nä, det får 

nog utgå ifrån kvinnan, för hur klarar hon av vardagen när han eller dem inte finns till 

hands.” Den andra respondenten är tydlig med att det har en inverkan på hur oron ser ut och 

att detta i tidigare fall påverkat om en orosanmälan gjorts. 

6.2.4 Moderns anknytning till barnet 

Barnmorskorna talar mer om anknytning med kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning 

än andra mödrar, då det behövs konkretiseras mer för dessa kvinnor att det faktiskt är ett barn 

i magen och att det inte bara är magen som växer.  

Ett barn föds ju med ett anknytningsbehov och det gäller ju att vi är där när barnet vill 

knyta an. Barnet lär sig att tolka omvärlden med hjälp av sin omgivning, där det behöver 

finnas en kontinuitet. 

Barnmorskorna berättar att de har en psykolog dit de kan remittera kvinnor som behöver extra 

stöd eller hjälp med något. Den ena respondenten menar att kompetensen saknas för att själv 

kunna ta tag i anknytningsbiten på egen hand. Båda barnmorskorna uttrycker att de saknar 

kunskap om kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och båda skulle vilja ha 

fortbildning i detta. En av dem uttrycker även att det borde finnas med på 

sjuksköterskeutbildningen, då människor med intellektuell funktionsnedsättning finns överallt 

i samhället, inte bara på en mödravårdscentral. 

Anknytningen mellan barn och mor avgör om barnmorskorna gör en orosanmälan eller inte. 

Ser barnmorskorna att anknytningen saknas ökar oron, något då kan leda till att en 

orosanmälan görs. När anknytningen saknas kontaktas ofta mödravårdspsykologerna för att 

barnmorskorna skall ha någon att bolla med, vilka har en större kompetens i fråga och 

gällande brister i anknytningen. 

6.3 Sammanfattning 

Samtliga respondenter är eniga om att innan de gör en orosanmälan tas oron upp med den 

enskilde, förutom i fall då det föreligger en säkerhetsrisk gentemot barnet. Respondenterna 

uppger att de gör orosanmälningar om de anser att kvinnan är i behov av stöd samt om det 

föreligger en stark oro, inte bara en magkänsla. Det är endast en av respondenterna som inte 

anser att pappans situation påverkar om en orosanmälan gör eller inte.  

I de fall det förekommer samarbete från kuratorernas sida, är deras roll att förmedla kunskap 

om funktionsnedsättningen. Det framkom även ur intervjuerna med både kuratorerna och 

barnmorskorna att ökad kunskap om intellektuell funktionsnedsättning efterfrågas och behövs 

bland barnmorskor. När respondenterna har samtal med en kvinna med intellektuell 
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funktionsnedsättning används ett tydligare och enklare språk för att göra sig förstådda. 

Barnmorskorna påpekar även att mer tid behövs läggas ner på dessa kvinnor.  

Det framkommer att kuratorerna har mer fokus på modern och hennes funktionsnedsättning, 

medan barnmorskorna har ett barnperspektiv. Dock säger kuratorerna att de alltid försöker ha 

barnet i fokus.  

Hos både barnmorskorna och kuratorerna finns föreställningar om att kvinnor med 

intellektuell funktionsnedsättning dels skaffar barn på grund av önskan om att vara som alla 

andra, normal, men också en önskan om att bli mödrar och skaffa familj. Föreställningen om 

vad som gör mödrar med intellektuell funktionsnedsättning till lämpliga föräldrar är liknande 

för båda yrkeskategorierna. De håller alla med om att dessa mödrar kan visa kärlek och vara 

omhändertagande. Bristerna visar sig när mödrarna inte kan se behoven hos barnen. En annan 

brist är även avsaknaden av resonemang och att tänka som en vuxen kvinna.  

Respondenterna anser att alla har rätt till att skaffa barn och att den rätten inte kan tas ifrån 

någon. Samtidigt som det är avgörande att barnet är i fokus.  
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7. Analys  

 

I föreliggande kapitel belyser rubrikerna analysens huvudinnehåll. Vi analyserar empirin 

under rubrikerna Normalt eller avvikande och Barnperspektiv respektive föräldraperspektiv. 

Under den första rubriken analyserar vi utifrån det teoretiska perspektiven normalitet och 

under den andra rubriken utifrån perspektiven emotionell diskurs och juridisk diskurs. 

7.1 Normalt eller avvikande 

Det finns olika tolkningar av begreppet normalitet, men i stora drag handlar det om vad som 

anses vara normalt respektive avvikande. Samtliga respondenter, oavsett yrkesroll menar att 

kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning inte skiljer sig från andra kvinnor angående 

viljan av att skaffa barn. Samtidigt visar resultatet att respondenterna förmodar att det även 

finns en vilja av att vara normal och som alla andra. Att kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning skaffar barn kan vara ett sätt att känna sig normal.  

Respondenterna har inställningen att alla kvinnor har rätt att bli mödrar, detta är en rättighet 

som alla har, att de flesta kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning kan ta hand om sina 

barn och vara en fungerande förälder, under förutsättningarna att de får rätt stöd. I många 

avseenden handlar stödet om möjligheten till att leva som andra, i enlighet med den 

skandinaviska normaliseringstolkningen då föräldrar skall få möjlighet att delta utifrån sina 

egna förutsättningar. Resultaten avspeglar uppfattningen om att familjelivet och att få barn är 

det normala i utvecklingen mot att bli vuxen (Ineland et al, 2013). Personer med 

utvecklingsstörning skall få delta i och vara en del av det ”normala” i samhället utefter deras 

egen förmåga (Tideman, 2000).  

Dessa mödrar anses av respondenterna vara lämpliga föräldrar utifrån deras känslomässiga 

förmågor, men att de brister i de mer praktiska förmågorna som att ge barnet mat eller byta 

blöja, samt i förmågan att se barnets behov. I intervjuerna framkommer uppfattningen att 

skillnad görs i bemötande av kvinnor som berättar om sin graviditet. Kvinnan som är 

normalbegåvad och i ”rätt ålder” för att få barn bemöts med glädje och positivetet, medan en 

kvinna i samma ålder som har intellektuell funktionsnedsättning möts av tveksamhet, oro och 

ifrågasättande. Trots att det fortfarande är diskriminerande har det skett ett steg framåt, med 

hjälp av normaliseringsprincipen som bidragit till att förändra samhällets uppfattningar på 

människor med intellektuell funktionsnedsättning (jfr. Nirje, 2003). Detta tolkar vi som att 

respondenterna påverkas av samhällets sociala uppfattningar om vad som är normalt och att 

kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning anses ha svårigheter gällande 

föräldraförmågan, är en uppfattning som tycks finnas bland människor idag. Forskning gjord 

av Ineland et al (2013) visar att även professionellas attityder till personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och deras föräldraskap är påtagligt ställda i relation till de 

professionellas egna föreställningar om vad som är ett normalt familjeliv. Detta avspeglas 

även i resultatet då en av respondenterna uttrycker att erfarenheterna av att ha uppfostrat ett 

barn påverkar föreställningarna. 
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Funktionsnedsättningen kan enligt respondenterna ha konsekvenser som påverkar 

föräldraskapet. Trots att kvinnorna har en funktionsnedsättning skall det vara möjligt för dem 

att få en fungerande vardag både innan och efter bebisen kommit. Vidare uppmärksammas att 

respondenterna upplever det nödvändigt att ge stöd till blivande mödrar med intellektuell 

funktionsnedsättning och att de behöver mer stöd än andra blivande mödrar som inte har 

någon intellektuell funktionsnedsättning. Att dessa mödrar behöver mer stöd än andra mödrar 

gör att de kan ses som avvikare i samhället. I linje med kritik som riktats mot 

normaliseringsprincipen har kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning enligt våra 

respondenter svårt att bestämma över vilket stöd de vill ha och hur stödet skall ges (jfr. Nirje, 

2003). Trots att kvinnorna behöver stöd kan alltså deras ambivalens leda till att de visar 

motstånd och att kvinnorna inte får det stöd som är behövligt från de professionella. Stödet 

och hjälpen som ges till dessa kvinnor skall vara individanpassat och utgå från deras egna 

förmågor. Det skall inte vara något som anses passa alla dessa kvinnor på grund av 

funktionsnedsättningen. Kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning skall kunna ha en 

normal livssituation som är likvärdig den alla människor har (se Tideman, 2000).  

Respondenterna berättar att de använder sig av ett tydligare och enklare språk när de samtalar 

med kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning på grund av funktionsnedsättningen och 

dess följder. Barnmorskorna påpekar skillnaden i hur de lägger upp arbetet och mötena mellan 

kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och dem som inte har intellektuell 

funktionsnedsättning. De behöver lägga ner mer tid på dessa kvinnor, tala mer om själva 

graviditeten och om vad som händer med kroppen än om kvinnas mående och framtiden. De 

pratar även mer om anknytning med dessa kvinnor än med andra mödrar, då det behövs 

konkretiseras mer för dessa kvinnor att de faktiskt har ett barn i magen. Barnmorskorna möter 

främst normalbegåvade kvinnor vilket leder till att kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning i större utsträckning riskerar att betraktas som avvikare från det normala 

i möten på mödravårdscentralen (jfr. Payne, 2008). 

Det är ofta svårt att se vart gränsen mellan det normala och det avvikande går. Även kvinnor 

utan funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp under graviditeten och när bebisen kommit. 

Men likaså bland dessa kvinnor är hjälpbehoven individuella och stödet ser olika ut för både 

mödrar och barn.  

7.2 Barnperspektiv respektive föräldraperspektiv 

Det har framkommit en skillnad mellan de två yrkeskategorierna i studien och denna skillnad 

kommer till uttryck i barnperspektivet respektive föräldraperspektivet. Den emotionella 

diskursen fokuserar på barnets behov och egna erfarenheter medan den juridiska diskursen tar 

ett rättsligt fokus på föräldraskapet och funktionsnedsättningen.  

Rätten att skaffa barn, oavsett funktionsnedsättning, och att få stöd i sitt föräldraskap, menar 

barnmorskorna ställs mot barns rätt att få sina behov tillgodosedda. Vuxna har inte enbart rätt 

till att skaffa barn då barnet likaså har rätt till en fungerande moder som kan tillgodose dess 

behov. Forskare menar att professionella använder sina egna erfarenheter från arbetet med 

mödrar till att generalisera sin kunskap och förståelse om mödrar i andra familjer (Starke, 

2011). Detta överensstämmer med den bristande kunskapen om funktionsnedsättningar som 
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barnmorskorna själva berättar om. I och med den bristande kunskapen använder 

barnmorskorna sina egna erfarenheter i arbetet med mödrar med intellektuell 

funktionsnedsättning. Svårigheterna att förmedla en tydlig bild av intellektuell 

funktionsnedsättning bland barnmorskorna samt önskan om fortbildning tyder på att 

landstinget inte prioriterat frågan om gravida med intellektuell funktionsnedsättning.  

Forskning pekar på en oro hos professionella över konsekvenserna funktionsnedsättningen 

kan ha för både barnets uppväxtvillkor och föräldraskapet (Ineland et al, 2013). De främsta 

förutsättningarna för ett bra föräldraskap, enligt barnmorskorna, är att kunna ge trygghet till 

barnet samt se barnets behov. Detta resonemang kan förstås utifrån Inelands (2004) 

argumentation om att barnet bör vara i centrum i den emotionella diskursen för att möjliggöra 

problematisering av vad som är accepterade familjeförhållanden. I första hand tillhör 

barnmorskorna den emotionella diskursen då deras fokus ligger på barnet. När fokus ligger på 

barnet, är de professionella generellt mer tveksamma till om personer med intellektuell 

funktionsnedsättning har de förutsättningar som behövs för att utveckla ett fungerande 

föräldraskap och familjeliv (Ineland et al, 2013). Är inte barnet i fokus är vår uppfattning att 

problemen inte upptäcks och på så sätt ges inte rätt stöd utifrån barnets behov. Följaktligen 

framkommer att kuratorerna upplever svårigheter att se till barnet då deras kunskap är riktade 

till modern och hennes funktionsnedsättning. I och med detta händer det att orosanmälningar 

uteblir och varken barn eller moder får det stöd eller hjälp som egentligen behövs. Enligt den 

juridiska diskursen spelar kuratorernas professionella roll in då det dels är de som skapar 

förutsättningar för mödrarnas självständighet och egna förmåga i föräldraskapet (a.a.). 

Förutsättningarna för mödrarna utesluts om en orosanmälan ej görs när behov föreligger.  

Kuratorerna i vår studie menar att de flesta mödrar med intellektuell funktionsnedsättning, 

med undantag för de med en grav nedsättning, klarar av föräldraskapet, så länge de får rätt 

stöd från både samhället och nätverket. I den juridiska diskursen beskrivs hinder och 

svårigheter i föräldraskapet vara en följd av bristfälliga och otillräckliga stödformer. 

Kuratorernas förhållningssätt hör i första hand samman med den juridiska diskursen, då de 

främst utgår från modern och hennes funktionsnedsättning i alla sammanhang. Det 

framkommer självklart även situationer då de har barnet i fokus, som då tillhör den 

emotionella diskursen.  

I Artikel 23 i konventionen som handlar om Respekt för familj och hem, tas rätten för alla med 

funktionsnedsättning att blida familj upp (SOU 2009:36). Samtliga respondenter framhåller 

att rätten att skaffa barn innefattar alla i samhället något vi förknippar med forskning som 

påtalar de demokratiska rättigheterna till ett liv på samma villkor som andra för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning som inkluderar möjligheten till att bilda familj (Ineland, 

2004). Skulle rätten tas bort för någon grupp, exempelvis för kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning, är det som att gå tillbaka i tiden till tvångssteriliseringen, vilket 

respondenterna anser skulle vara ett övergrepp mot dessa kvinnor och strida mot de mänskliga 

rättigheterna. Denna aspekt visar att respondenterna värnar om svensk lagstiftning och att den 

påverkar deras vardagliga arbete. Tydligt är dock att föräldrarätten i Sverige väger tungt då 

det i intervjuer framkommer åsikter om att barnet i största möjliga mån bör leva med sina 

biologiska föräldrar så länge som möjligt.  
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Respondenterna har en gemensam föreställning om att föräldraförmågan i olika grad påverkas 

av funktionsnedsättningen. Kan modern inte klara av vardagen själv, ställs även frågan hur 

hon skall komma att klara av ett barn. Inställningen kan tyda på en kluvenhet hos 

respondenterna och reflekterar över anpassningar till de etiska problem som kan uppstå när 

intellektuell funktionsnedsättning och föräldraskap sätts mot varandra. Samtidigt som de 

professionella skall tillfredsställa behoven av stöd och hjälp som behövs skall de förverkliga 

avsikterna med den svenska handikappspolitiken.  

7.3 Sammanfattande analys 

I den juridiska diskursen där fokus ligger på föräldrar är det normala det som står i lagar och 

förordningar. Bryter människor mot dessa kan de ses som avvikande (Ineland, 2004). Det är 

en rättighet att få skaffa barn och att bli förälder, detta utifrån vad som i samhället ses som 

normalt. Respondenterna är tydliga med att påpeka denna rättighet. Då mödrar med 

intellektuell funktionsnedsättning redan anses vara avvikare i samhället vill de inte ses som 

avvikare i ytterligare en aspekt och skaffar därför barn för att bli ”normala” (Hindberg, 2003). 

Svårigheter i föräldraskapet beskrivs i den juridiska diskursen bero på bristfälliga och 

otillräckliga stödformer. Respondenterna uppger att kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning behöver mer stöd än kvinnor utan intellektuell funktionsnedsättning för 

att klara av föräldraskapet vilket avspeglar den juridiska diskursens linje. Om detta stöd inte 

ges förhindras dessa kvinnor från att få en normal livssituation som är likvärdig andra 

människors (jfr. Tideman, 2000). 

I den emotionella diskursen anses förmågan att ”klara sig själv” och att klara praktiska 

uppgifter som förutsättning för att kunna utveckla ett fungerande föräldraskap (Ineland et al, 

2013). Respondenterna uppger att dessa kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning visar 

på brister i de praktiska förmågorna som behövs för att uppfostra ett barn, alltså avviker de 

från vad som anses normalt utifrån den emotionella diskursen. Rätt stöd måste ges för att det 

skall vara möjligt för dessa mödrar att få en fungerande vardag. För att möjliggöra ett bra 

föräldraskap är förutsättningarna för föräldrarna att kunna ge trygghet till barnet och se dess 

behov, enligt barnmorskorna. Barnet skall vara i centrum för att kunna problematisera vad 

som är socialt accepterade familjeförhållanden, alltså normalt, i enlighet med den emotionella 

diskursen (Ineland, 2004). 

Respondenternas åsikter återfinns i båda diskurserna, då dessa inte utesluter varandra i 

verkligheten. Hos kuratorerna framkommer att det finns situationer då de har barnet i fokus 

och barnmorskor beaktar lagar och har ett rättsligt fokus då de anser att alla människor har rätt 

att skaffa barn.  
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8. Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att öka förståelsen för hur kuratorer inom 

vuxenhabiliteringen och barnmorskor på mödravårdcentraler förhåller sig till och arbetar med 

gravida kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. För att få in information till studien 

genomfördes tre intervjuer med kuratorer inom vuxenhabiliteringen i ett län i Mellansverige 

respektive två barnmorskor på mödravårdcentraler i en kommun i Mellansverige. Våra 

resultat visar att varken kuratorerna eller barnmorskorna har en utarbetad arbetsmetod för 

arbetet med dessa kvinnor. Respondenterna har, trots olika yrkeskategorier, liknande 

föreställningar om kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. Dock framkommer att 

barnmorskorna har ett tydligare barnperspektiv medan kuratorerna har huvudsakligen ett 

föräldraperspektiv.  

8.1 Resultatdiskussion 

Vår första frågeställning handlar om föreställningar om gravida kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning som föreligger hos respondenterna. Respondenterna hade inställningen 

att alla kvinnor har rätt till att skaffa barn och även gruppen kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning. Detta resultat var väntat, då det är lagstadgat att alla har rätt att skaffa 

familj. Respondenterna kan anses som oprofessionella om de inte följer lagen då de arbetar 

med människor och kommer i kontakt med denna grupp. Om föräldraskap bland kvinnor med 

intellektuell funktionsnedsättning är lämpligt eller inte är svårt att säga. Respondenterna ser 

problematiken hos dessa kvinnor och hur den kan försvåra föräldraskapet. Dessa kvinnor är 

enligt dem inte alltid lämpliga som mödrar. I Höglunds (2012) avhandling konstateras att en 

tredjedel av de deltagande barnmorskorna ansåg att kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning borde avstå från att skaffa barn. Forskning visar att professionella 

uppfattar intellektuell funktionsnedsättning hos mödrar som en riskfaktor för barnet då det 

finns risk att modern inte kan tillgodose barnets behov (Weiber, et al. 2011; Starke, 2011). 

Några av respondenterna berättar att de försöker få kvinnan att förstå sina svårigheter, hur de 

påverkar henne samt vilka konsekvenser svårigheterna kan ha. Detta visar på en tvetydighet i 

inställningen då respondenterna påpekar rätten till barn samtidigt som de indirekt säger att alla 

kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning inte bör ha barn.  Detta kan avspegla att ämnet 

är omdiskuterat och att åsikterna i samhället är mångfacetterade, vilket troligtvis även 

påverkar respondenterna.  

Kuratorernas bild av tidigare synsätt, att kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning inte 

var lämpliga föräldrar, som förelåg i samhället mot dessa kvinnor är att det påverkat dagens 

inställning. De menar att människor idag inte vågar ifrågasätta föräldraskapet på grund av hur 

det såg ut förr i tiden för de funktionsnedsatta. Vi anser att det skett en förskjutning, från 

sterilisering för att undvika degenerering av den övriga populationen, till att idag inte våga 

tala om problematiken som kan uppstå för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. 

Vågar professionella inte ifrågasätta föräldraskapet finns det en stor risk att dessa kvinnor 

”faller mellan stolarna” och inte får den hjälp och stöd som de behöver, och framförallt det 

som barnet behöver. Forskning visar att professionella behöver mer kunskap om 

föräldraskapet hos kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och att detta kan göra en 
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skillnad i hur professionella arbetar med denna målgrupp (Jöreskog & Starke, 2013). 

Respondenterna påpekar den bristande kunskap om målgruppen som föreligger bland 

barnmorskor. Vi menar att bristande kunskap leder till generaliserande antaganden om hur 

föräldraskapet påverkas av intellektuell funktionsnedsättning. Finns inte kunskapen används 

istället erfarenheter som kan påverkas av föråldrade och tidigare åsikter och fördomar som 

lever kvar. 

Vilket är bäst, barnperspektivet eller föräldraperspektivet? Dessa två perspektiv framkommer 

av resultatet. Kuratorerna har svårigheter med att ha barnen i fokus, vilket vi anser kan bidra 

till att orosanmälningar inte görs, något som i sin tur kan leda till att barn far illa. 

Barnmorskorna har istället barnen i fokus och ser ofta bara funktionshindret hos modern och 

inte till de förmågor som kvinnan innehar. Följaktligen anser vi att en kombination av de två 

perspektiven vore det bästa alternativet. Dock skall barnens behov komma i första hand för att 

sedan se till vad modern behöver för att tillgodose dessa behov (jfr. Ineland et al, 2013). 

Vår andra frågeställning behandlar hur kuratorerna på vuxenhabiliteringen respektive 

barnmorskorna på mödravårdcentraler talar om arbetet med gravida kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning. Respondenterna påtalar att de inte har något utarbetat arbetssätt 

specifikt för gravida kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. De utgår mycket från 

erfarenheter samt använder sig av delar ur arbetsmetoden Samverkan Utveckling och 

Föräldraskap, dock på eget bevåg. Denna arbetsmetod borde införas i alla Sveriges kommuner 

då det är ett av få arbetssätt som syftar till att erbjuda yrkesverksamma mer kunskap om vår 

målgrupp (jfr. Bruno, 2012). Respondenterna anser att detta fungerat bra men påpekar 

samtidigt att fortbildning vore bra att få. Här syns det återigen att bristen på kunskap finns, 

vilket vi menar kan leda till att dessa kvinnor inte får det stöd och den hjälp de behöver. Då ett 

barns behov förändras över tid i takt med att de växer upp kan problem uppstå för modern att 

möta barnet på dennes kognitiva nivå. I och med att modern har intellektuell 

funktionsnedsättning, och därmed ett IQ under 70 (Hindberg, 2003), kommer barnet troligtvis 

att passera moderns IQ. De föräldrar som tar emot ett fungerande stöd när barnen är små anser 

vi riskerar att glömmas bort när barnen blir äldre, då de professionella kan tro att 

problematiken är löst i familjen. Vi ser här vikten av att inte släppa taget om dessa mödrar då 

nya problem troligtvis uppdagas under barnets uppväxt. Ett förebyggande arbete, att inte 

släppa taget om familjen, kan leda till att undvika ett utökat behov av hjälpinsatser både för 

barn och föräldrar. Kuratorerna nämner att de gör för lite orosanmälningar, något som leder 

till att familjerna inte får det stöd och hjälp som är behövligt. Vidare anser vi att icke anpassat 

stöd kan leda till familjehemsplacering, vilket inte alltid är det bästa alternativet för barnet. 

Med rätt stöd och hjälp kan detta förebyggas.  

Respondenterna berättar att de oftast inte tar hänsyn till pappans situation i fråga om 

orosanmälan skall göras eller inte. Oavsett om pappan har en funktionsnedsättning eller ej 

skall modern klara av barnet när pappan till exempel arbetar och modern är ensam, enligt 

respondenterna. Vi anser att detta är ett gammalmodigt synsätt då fäder idag har 

förutsättningarna att klara av ett barn lika bra som modern. Det är också häpnadsväckande att 

pappan inte räknas med om han är vårdnadshavare och därmed har ett lika stort ansvar. Vi 

menar att pappan bör räknas med i de fall, då han kan vara ett stöd till modern samt att de 
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professionella i annat fall inte vet hur pass mycket stöd som han bidrar med i familjen. Det 

kan vara att stöd behövs när pappan inte är med modern, men när pappan finns till minskar 

stödbehovet. 

Respondenterna hade liknande föreställningar om kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning, vilket överensstämmer med tidigare forskning (Jöreskog & Starke, 

2013). Samtliga respondenter är eniga om att alla människor har rätt till barn. Respondenterna 

är överens om att dessa kvinnor kan visa kärlek som alla andra människor men att de brister i 

de praktiska förmågorna. Denna likhet beror på att de båda yrkesgrupperna, trots sina 

olikheter, jobbar med människor och att deras egna familjeerfarenheter påverkar de 

professionellas föreställningar om vad ett bra föräldraskap är. 

Kuratorerna nämner samarbete mer, det är en större del i deras arbete än för barnmorskorna. 

Vi förmodar att detta kan bero på att deras yrkesroller är såpass olika. Kuratorerna arbetar mer 

med att ge stöttning, exempelvis i kontakt med andra myndigheter vilket leder till samarbete, 

medan barnmorskorna vänder sig till kollegor som exempelvis mödravårdspsykologer. När de 

har kontakt med andra myndigheter är det mer i rådgivande syfte. 

Olikheter yttrar sig kunskapsmässigt, men samtliga respondenter påpekar barnmorskors 

bristande kunskap om intellektuell funktionsnedsättning. Vi menar dock att även kuratorerna 

på vuxenhabiliteringen behöver mer kunskap om föräldraskapet hos målgruppen. Enligt 

Mikaela Starke (2011) påpekar professionella att ökad kunskap och bättre färdigheter skulle 

kunna hjälpa dem att utveckla bra metoder för att stötta dessa föräldrar i sitt föräldraskap. 

8.2 Metoddiskussion 

Då vårt syfte med studien var att få en ökad kunskap och förståelse om vilka föreställningar 

kuratorer inom vuxenhabiliteringen och barnmorskor på mödravårdcentraler har gentemot 

gravida kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning, samt hur de arbetar med målgruppen 

ansågs den kvalitativa metoden vara lämplig att utgå från. Under analysering och tolkning av 

den insamlade empirin lät vi oss inspireras av den hermeneutiska vetenskapstraditionen och 

tog därmed en beskrivande och tolkande ställning under studiens process. Vi valde att ha ett 

induktivt förhållningssätt för att styra den insamlade data så lite som möjligt samt då vi avsåg 

undvika att styras av de teorier och teoretiska perspektiv som skulle användas för att analysera 

resultatet (jfr. Jacobsen, 2013).  

Vår förförståelse har påverkat oss under hela forskningsprocessen, vilket vi kontinuerligt 

diskuterat under hela forskningsprocessen. Därför presenteras vår förförståelse redan i 

Inledning då vi ansåg det avgörande att läsaren vet från vilken utgångspunkt kunskapen är 

inhämtad (jfr Malterud, 2009). Inledningsvis har vår förförståelse påverkat utformningen av 

problemställningen då vi hade åsikter om skillnader mellan de två yrkesgrupperna samt om att 

gruppen kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och deras barn inte alltid får den hjälp 

och det stöd de behöver. Då vi hade frågor i början av forskningsprocessen som vi avsåg få 

besvarade, har dessa påverkat utformningen av intervjuguiden. Vi försökte dock att inte styra 

intervjuerna under intervjusituationerna för få fram respondenternas åsikter och erfarenheter. 

Under intervjusituationerna upplevdes ämnet inte så känsligt av respondenterna som initialt 
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trodde. Något vi tror beror på att respondenterna kommer i kontakt med målgruppen samt 

arbetar med människor dagligen.   

Studiens interna validitet kan ha påverkats av urvalsprocessen och i vilken utsträckning gett 

oss relevant underlag utifrån studiens syfte. För att välja ut intervjupersoner använde vi oss av 

till en början strategiskt urval, utifrån bedömningen av hur vi får in ett givande material som 

besvarar våra frågeställningar (jfr. Malterud, 2009). Då en pilotstudie gjordes först, tillät det 

oss att reflektera över om svaren stämde överens med det som vi vill undersöka, samt vårt 

urval av respondenter och valet av metod. När vi inte fick kontakt med barnmorskor 

personligen, använde vi oss av en enhetschef vid urvalet av barnmorskor att intervjua. 

Därmed har vårt urval delvis påverkats av en gatekeeper, enhetschefen, som valde ut lämpliga 

barnmorskor som arbetade på mödravårdcentraler att intervjua (Nationalencyklopedin, 2014). 

Vi anser dock inte att gatekeepern haft en stor inverkan då enhetschefen inte valde ut personer 

på grund av till exempel erfarenhet, utan enbart hänvisade oss vidare till de som hade tid och 

ville delta. 

8.3 Förslag till framtida forskning 

Till vår uppsats sökte vi forskningsartiklar och avhandlingar i socialt arbete om kvinnor med 

intellektuell funktionsnedsättning som är gravida. Vi kom snabbt fram till att forskning främst 

fanns om föräldrar till barn med en funktionsnedsättning och hur det är att vara föräldern. 

Relativt lite forskning finns det om föräldrar med en funktionsnedsättning som är ett 

betydelsefullt område inom det sociala arbetet.  

Här följer några förslag på frågeställningar för fortsatt forskning inom socialt arbete: 

 

- Hur ser stödinsatserna i Sveriges olika kommuner ut, vilken hjälp erbjuds? 

- Påverkas föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning av föreställningar som 

föreligger hos socialarbetare gentemot dem? 

- Hur arbetar och bemöter socialtjänsten föräldrar med intellektuell 

funktionsnedsättning? 

- Hur många barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning förekommer i 

Sverige? Ökar antalet i takt med befolkningsökningen, eller minskar den? 

- Har projektet SUF lett till någon förändring av arbetssättet hos socialarbetare med 

föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning i Sveriges kommuner? 

8.4 Avslutande kommentarer 

Gruppen gravida kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning är en utsatt grupp som oftast 

är i behov av stöd och hjälp. Bristen på kunskap som föreligger bland barnmorskor samt 

avsaknaden av arbetsmetoder menar vi leder till att kvinnornas problematik inte 

uppmärksammas. Socialtjänsten kan då inte ge det stöd och den hjälp som kvinnorna har rätt 

till eller är i behov av. Kluvenheten forskningen påvisar, som föreligger bland professionella 

gentemot dessa mödrars föräldraskap, återges av samtliga respondenter. Vi tror att 

kluvenheten kan motverkas med ökad kunskap om målgruppens föräldraförmågor och hur 

dessa påverkar barnets uppväxt.  
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Slutligen menar vi att vår studie är relevant för oss som blivande socionomer utifrån vårt 

skapande av föreställningar kring gravida kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och 

deras föräldraskap. Vi anser därmed att det är av vikt att lyfta bristen på kunskap och rådande 

föreställningar relaterade till målgruppen för att kunna erbjuda kvinnorna stöd och hjälp 

utifrån deras behov, samt motverka skapandet av föreställningar. Vi anser att det behövs mer 

forskning inom området för att få en förbättring av stödet och hjälpen samt utarbeta 

arbetsmetoder. Projektet SUF är en början på förbättring, något som kan leda till ökad 

kunskap, samverkan mellan professionella och arbetsmetoder. Kunskap leder till förståelse 

som i sin tur mynnar ut i att nedvärderande föreställningar bland professionella och i 

samhället minskar. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Allmänna frågor: 

Hur länge har du arbetat här? 

Vilken utbildning har du? 

Vilken yrkesroll har du idag?  

Vad har du arbetat med tidigare? 

Vilka erfarenheter har du av målgrupen?  

Tema 1 Funktionsnedsättningen 

Hur definierar du intellektuell funktionsnedsättning? 

Hur känner du igen personer med IF? /Hur får du reda på att en kvinna har IF (MVC) 

Anser du att du har tillräcklig kunskap om IF? (MVC) 

Om nej, varför inte? Vad behövs? 

Om ja, hur har du fått det? 

Hur vanligt är det att dessa blivande mammor har hjälp eller stöd från socialtjänsten 

eller någon annan myndighet? 

Hur många blivande mammor med IF bedömer du att du har mött på din nuvarande 

arbetsplats? 

Visste dessa blivande mammor vad det innebär att bli mamma? 

Vad var orsaken till att dessa kvinnor skaffade barn?  

Var det okunskap, misstag eller planerat mm? 

Tema 2 Bemötande  

Hur talar du med målgruppens kvinnor om graviditet? 

Vad säger du? 

Vad får du för svar? 

Hur upplever du situationen? 

Hur talar du med blivande mammor om kommande föräldraskap? 

På vilket sätt skiljer sig dessa möten med blivande mammor med IF från andra möten?  

Tema 3 Föreställningar 
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Anser du att kvinnor med en intellektuell funktionsnedsättning har rätt till att skaffa 

barn? 

Berätta mer/Utveckla… 

Vad gör dessa kvinnor till lämpliga respektive olämpliga föräldrar? 

Hur tänker du kring mödrar med intellektuell funktionsnedsättning? 

På vilket sätt skiljer sig dessa blivande mödrar från andra mödrar? (MVC?) 

Vad tror du påverkar föräldraskapet? 

Vad krävs för att de ska hantera föräldraskapet? 

Har din syn förändrats sedan du började arbeta inom området? 

Har ni samma synsätt i arbetsgruppen angående målgruppens föräldraskap? 

Om nej, hur skiljer det sig och på vilket sätt i så fall? 

Om ja, hur kommer det sig? 

Hur tror du den tidigare synen som funnits på funktionsnedsatta i samhället påverkar 

dagens synsätt? 

Tema 4 Arbetssätt 

Hur får du som kurator reda på graviditeten? (Vuxenhab) 

Gör ni orosanmälningar till socialtjänsten? 

Om ja, hur går du till väga? 

Om nej, hur kommer det sig? 

Vad påverkar om ni gör en orosanmälan eller ej? 

Påverkar deras närstående? 

Vad har ni för insatser kopplat till målgruppen och föräldraskap? 

Hur ser samarbetet ut med kvinnornas anhöriga när det gäller frågor om föräldraskap? 

Hur påverkar pappans situation tankesättet och arbetssättet kring orosanmälningar? 

Ex: Om han också har en funktionsnedsättning? 

Hur tror du den tidigare synen som funnits på funktionsnedsatta i samhället påverkar 

dagens arbetssätt? 

Vad anser du behövs för att förbättra arbete med dessa kvinnor? 

Spelar din föreställning någon roll i mötet med målgruppen? 

Beskriv en situation du varit med om som har varit svår kopplat till målgruppen? 

Hur tänkte du i situationen? 
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Hur kände du inför det? 

Hur agerade du i situationen? 

Beskriv en situation där du/ni kunnat ge bra stöd eller gjort en bra insats kopplat till 

målgruppen? 

Hur tänkte du/ni i den situationen? 

Hur kände du/ni inför det? 

Hur agerade du/ni i situationen? 
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Bilaga 2 

 

INFORMATIONSBREV  

 

Hej,  

Vi heter Linda Johansson och Elin Persson. Vi studerar vår sjätte termin på 

socionomutbildningen vid Karlstads universitet.  

 

Du tillfrågas om deltagande i en studie som ingår som en del i vårt examensarbete (C-

uppsats). Studiens syfte är att undersöka hur kuratorer inom vuxenhabiliteringen och 

barnmorskor på mödravårdcentraler arbetar samt vilka föreställningar som föreligger 

gentemot gravida kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. Vi är intresserade av dina 

erfarenheter och din syn inom vårt valda område. 

  

Intervjun beräknas ta cirka en timme och du kan själv välja en plats för intervjun.  

Med din tillåtelse vill vi spela in intervjun på band. Inspelningen kommer att förvaras inlåst så 

att ingen obehörig kan ta del av den. Efter att arbetet har slutförts samt efter att vårt 

examensarbete har blivit godkänt förstörs det insamlade materialet från intervjun.  

 

Det är helt frivilligt att delta och du kan avbryta när som helst, utan att ange någon orsak. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas avidentifierat i vår uppsats. 

Även arbetsplatsens namn och orten kommer att avidentifieras. Din intervju kommer enbart 

att användas i vår studie.  

 

Om du har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss eller vår handledare 

Arja Tyrkkö, e-post: arja.tyrkko@kau.se 

 

 

Med vänlig hälsning  

 

Linda Johansson  

Socionomstudent  

07xx-xxxxxx 

 

 

 

Elin Persson 

Socionomstudent 

07xx-xxxxxx 
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Bilaga 3 

 

Informerat samtycke  

 

Jag har tagit del av informationen om studien som med tiden kommer att ingå som del av ett 

examensarbete av Linda och Elin, i socionomprogrammet på Karlstads universitet.  

Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när 

som helst utan att ange någon orsak.  

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band, samt 

att materialet från intervjun eventuellt kommer att användas av Elin och Linda som underlag i 

examensarbetet.  

 

 

 

Underskrift av intervjuperson  

__________________________________  

Ort, datum  

__________________________________  

Underskrift  

__________________________________  

Telefonnummer  

 

 

Underskrift av student  

__________________________________  

Ort, datum  

__________________________________  

Underskrift  

__________________________________  

Telefonnummer  

 

Underskrift av student  

__________________________________  

Ort, datum  

__________________________________  

Underskrift  

__________________________________  

Telefonnummer 

 

 


