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Sammanfattning 
Titel: ”Hur ska vi göra? Hur ska vi tänka?” – En kvalitativ studie om socialtjänstens arbete 
med mödrar med intellektuell funktionsnedsättning i ett nyblivet föräldraskap 
Författare: Emma Elfström och Johanna Jansson  

Syftet med denna uppsats var att, utifrån yrkesverksammas perspektiv, undersöka 
socialtjänstens arbete med mödrar med intellektuell funktionsnedsättning i ett nyblivet 
föräldraskap, samt hur de yrkesverksamma uppfattar detta arbete. För att uppnå studiens 
syfte har en kvalitativ metod använts. Fem enskilda intervjuer har genomförts med 
yrkesverksamma inom socialtjänsten i tre olika kommuner i Mellansverige. Resultatet ifrån 
intervjuerna tolkades och analyserades med hjälp av de två teoretiska perspektiven 
normalitetsdiskursen och den goda viljans diskurs. Uppsatsens teoretiska ansats kan 
beskrivas som socialkonstruktionism. Det framkom två övergripande former för 
socialtjänstens stöd till mödrar med intellektuell funktionsnedsättning: stöd i hemmet och 
stöd utanför hemmet. Stödet som erbjöds mödrarna skiljde sig inte från det stöd som fanns 
att tillgå för alla föräldrar som behövde stöd i ett föräldraskap. De yrkesverksamma 
upplevde att mödrarnas brist på insikt och deras rädsla för socialtjänsten medförde 
svårigheter i arbetet. Arbetet upplevdes även svårt utifrån en brist på kunskap och adekvata 
metoder för arbetet med mödrar med intellektuell funktionsnedsättning. Resultatet visade 
att de yrkesverksamma uppfattade mödrar med intellektuell funktionsnedsättning som 
avvikande från ett normalt föräldraskap. Det framkom skilda uppfattningar om mödrarnas 
kapacitet att utveckla ett tillräckligt bra föräldraskap. Stödet som erbjöds mödrarna 
präglades mer eller mindre av ett kontrollerande syfte.  

Nyckelord: intellektuell funktionsnedsättning, socialtjänst, stöd, föräldraskap, moderskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
Title: “How should we do? How should we think?” – A qualitative study about social 
services work with mothers with intellectual disability in an early parenthood  
Authors: Emma Elfström and Johanna Jansson 
 
The purpose of this study was to, based on the social workers perspective, examine social 
services’ work with mothers with intellectual disability in an early parenthood, and how the 
social workers perceive this work. To achieve the purpose of this study, we used a qualitative 
method. We performed individual interviews with five social workers who worked in social 
service in three different municipalities. The results from the interviews were analyzed by 
means of the two theoretical perspectives the discourse of normality and the discourse of the 
good will. The theoretical approach of this study can be described as social constructionism. It 
appeared two general forms of social services’ support to mothers with intellectual disability: 
support at home and support outside the home. The support offered to the mothers did not 
differ from the support that was available to all parents who needed support for parenthood. 
The social workers felt that the mothers' lack of understanding and their fear of social services 
caused difficulties at work. The work also experienced difficult from a lack of knowledge and 
adequate methods for working with mothers with intellectual disability. The results showed 
that the social workers perceived mothers with intellectual disability as deviant from normal 
parenting. Differences emerged on the mothers' capacity to develop a good enough parenting. 
The support offered to mothers was characterized more or less of a controlling purpose. 

Keywords: intellectual disability, social services, support, parenthood, motherhood  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit oss behjälpliga under arbetet med uppsatsen. Vi 
vill tacka vår handledare Arja Tyrkkö som gett oss vägledning och värdefulla idéer under 
arbetets gång. Vi vill även tacka våra respondenter som tog sig tid till att medverka i 
intervjuer och delade med sig av sin kunskap och erfarenhet. Utan er medverkan hade 
uppsatsen inte varit genomförbar! 

Till sist vill vi också tacka varandra för all uppmuntran och stöttning vi gett varandra under 
detta uppsatsarbete. Vi har skrivit hela uppsatsens tillsammans, och tar därför gemensamt 
ansvar för samtliga delar.  

 

Karlstad, 2015-06-05 

Emma Elfström och Johanna Jansson 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 
Att bilda familj och skaffa barn ses av många människor som en naturlig del av livet. Men har 
alla vuxna människor i Sverige samma möjlighet att vara förälder? Kan en person med 
intellektuell funktionsnedsättning verkligen vara en tillräckligt bra förälder? Föräldraskap hos 
personer med utvecklingsstörning och komplexiteten i ämnet har belysts både i forskning och 
inom fältet för det sociala arbetet. När man tittar närmare på forskningen inom ämnet kan man 
se en perspektivförskjutning från att forskningen fokuserat på vilka risker barn till föräldrar 
med utvecklingsstörning utsätts för till att fokusera på samhällets stöd- och hjälpinsatser till 
familjer där en eller båda föräldrarna har en utvecklingsstörning (Ineland et al. 2009). 
 
År 2009 trädde konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft i 
Sverige med syfte att främja och säkerställa mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (DS 2008:23). Konventionens artikel 23 handlar om respekt för hem och 
familj. Avsikten med artikeln är att avskaffa diskriminering av personer med 
funktionsnedsättningar inom frågor som rör äktenskap, familj och föräldraskap. Artikeln 
anger rätten att behålla sin fertilitet, rätten att själv bestämma om man vill bilda familj och hur 
många barn man vill skaffa. Artikeln betonar även rätten att ha tillgång till anpassad 
information om hälsa och familjeplanering. Vidare framgår att personer med 
funktionsnedsättning ska erbjudas stöd i sin föräldraroll och fostran av barnet, samt att ett 
barn inte ska skiljas från sin förälder på grund av att barnet eller föräldern har en 
funktionsnedsättning. Det får endast ske om myndigheter, utifrån rådande lagstiftning, 
bedömer att det är nödvändigt utifrån barnets bästa. Konventionen betonar att barnets bästa 
alltid ska beaktas (SOU 2009:36).  
 
I Sverige finns det ingen nationell kartläggning över förekomsten av mödrar med intellektuell 
funktionsnedsättning. Däremot har det gjorts regionala kartläggningar av barn till kvinnor 
med intellektuell funktionsnedsättning, däribland en studie som genomförts i Blekinge län 
(Weiber et al. 2011). Resultatet från studien visar att varje år föds omkring 2 av 1000 barn av 
kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. Sett till hela Sveriges befolkning skulle det 
innebära ungefär 225 barn per år. Utifrån dessa siffror skulle det innebära att det finns 
omkring 4050 barn i Sverige som är födda av mödrar med intellektuell funktionsnedsättning 
(ibid.). 

1.2. Problemformulering och förförståelse 
Forskning har visat att mödrar med intellektuell funktionsnedsättning behöver mer stöd än 
övriga mödrar i sitt föräldraskap (Socialstyrelsen 2005). Enligt Socialtjänstlagen har 
kommunens socialtjänst det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de 
behöver (SFS 2001:453). Flera undersökningar visar att socialarbetare inom socialtjänsten har 
erfarenhet av att möta mödrar med intellektuell funktionsnedsättning, men att det saknas 
kunskap och adekvata stödinsatser för att kunna hjälpa och stödja dem i ett föräldraskap 
(Socialstyrelsen 2005; Starke 2011a; Jöreskog & Starke 2013; Gundersen et al. 2013). 
Forskning visar att de yrkesverksammas kunskap om föräldraskap hos personer med 
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intellektuell funktionsnedsättning är avgörande för vilka attityder och uppfattningar som 
formas (Jöreskog & Starke 2013). De uppfattningar de yrkesverksamma har påverkar i sin tur 
vilket stöd som finns att tillgå för mödrarna, samt hur detta stöd utformas (Socialstyrelsen 
2005).  
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning på socionomprogrammet fick vi båda 
uppfattningen om att yrkesverksamma socionomerna upplevde svårigheter kring arbetet med 
mödrar med intellektuell funktionsnedsättning. Vi uppfattade att det ibland uppstod dilemman 
i arbetet som grundade sig i att man skulle se till barnets bästa samtidigt som man förväntades 
arbeta utifrån alla människors rätt till självbestämmande och integritet. Vår uppfattning är att 
detta ibland sågs som två perspektiv som stred emot varandra och därför skapade svårigheter i 
arbetet. Genom att vi under socionomutbildningens gång tagit del av diskussioner om barns 
rätt till en trygg uppväxt i relation till personer med intellektuell funktionsnedsättnings rätt att 
bilda familj, väcktes vårt intresse för ämnet. Dessa diskussioner har förekommit både i media 
(se t.ex. Gustavson 2008) och bland yrkesverksamma socionomer vi kommit i kontakt med. 
Diskussionerna kring ämnet fick oss att fundera på vilket stöd socialtjänsten hade att erbjuda 
till mödrar med intellektuell funktionsnedsättning. Det dök även upp frågor hos oss om hur 
yrkesverksamma som möter den här målgruppen tänker och reflekterar kring detta arbete. 
Dessa frågor ledde oss fram till den problemställning vi valt att undersöka. 
 
I denna uppsats har vi valt att undersöka socialtjänstens arbete med mödrar med intellektuell 
funktionsnedsättning i ett nyblivet föräldraskap. Socialtjänsten är en typisk arbetsplats för 
socionomer och därmed en möjlig framtida arbetsplats för oss och andra blivande socionomer. 
Vi anser därför att det är av intresse, både för oss som blivande socionomer och för andra som 
i sitt arbete kommer i kontakt med dessa mödrar i sitt arbete, att undersöka hur socialtjänsten 
arbetar med mödrar med intellektuell funktionsnedsättning i ett nyblivet föräldraskap, samt 
hur yrkesverksamma uppfattar arbetet. Socialtjänstens arbete med mödrar med en intellektuell 
funktionsnedsättning kan undersökas ur flera olika perspektiv. Ineland et al. (2009) menar att 
tre olika perspektiv blir aktuella när man ser på föräldraskap hos personer med 
utvecklingsstörning; ett barnperspektiv, ett föräldraperspektiv och ett samhällsperspektiv. Vi 
har i denna uppsats fokus på socialtjänstens arbete som, utifrån ett samhällsperspektiv, 
innebär att erbjuda stöd- och hjälpinsatser som bidrar till att nå en familjesituation som är 
hållbar och socialt accepterad både för barnen och mödrarna.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande uppsats är att, utifrån yrkesverksammas perspektiv, undersöka 
socialtjänstens arbete med mödrar med intellektuell funktionsnedsättning i ett nyblivet 
föräldraskap, samt hur detta arbete uppfattas av de yrkesverksamma.  

För att uppfylla syftet har följande frågeställningar formulerats:  
● Vilket stöd erbjuder socialtjänsten mödrar med intellektuell funktionsnedsättning i ett 

nyblivet föräldraskap? 
● Hur resonerar yrkesverksamma inom socialtjänsten kring faktorer som inverkar på 

deras arbete med mödrar med intellektuell funktionsnedsättning? 
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1.4. Avgränsningar 
I vår uppsats har vi avgränsat oss till mödrar med intellektuell funktionsnedsättning. Vi valde 
det både utifrån vår egen föreställning om att de yrkesverksamma inom socialtjänsten främst 
kommer i kontakt med mödrarna i sitt arbete, men även utifrån att den forskning vi tagit del 
av främst fokuserar på mödrarna. Vi valde att avgränsa oss till ett nyblivet föräldraskap, då 
vår uppfattning är att ett barn under denna tid är helt beroende av sin närmaste omgivning, 
vilket ofta består av föräldrarna och deras närmaste nätverk. Under denna tid finns ofta inget 
ytterligare nätverk, så som förskola och skola blir när barnet blir äldre. 

1.5. Centrala begrepp 
I detta kapitel definieras och redogörs för de begrepp som är centrala i uppsatsen. Den 
litteratur och forskning vi tagit del av använder begreppen utvecklingsstörning och 
intellektuell funktionsnedsättning synonymt. Vi har i vår uppsats valt att använda begreppet 
intellektuell funktionsnedsättning, vilket vi redogör vår definition av nedan. Vidare redogörs 
för begreppen nyblivet föräldraskap, föräldraförmåga samt stöd till föräldrar.  

1.5.1. Intellektuell funktionsnedsättning  
Begreppet intellektuell funktionsnedsättning är ett samlingsbegrepp för nedsatta intellektuella 
och adaptiva funktionsförmågor som börjar under utvecklingsperioden (MINI-D 5 2014). 
Nedsättning av intellektuella funktioner innebär begränsningar i bland annat abstrakt 
tänkande, förmåga att planera, problemlösningsförmåga och slutledningsförmåga. Till adaptiv 
förmåga räknas flera kategorier av beteenden som behövs för att kunna uppfylla den 
sociokulturella gemenskapens åldersanpassade krav. Nedsättningar av den adaptiva förmågan 
innebär svårigheter i vardagliga livet genom begränsningar av kommunikationsförmåga, 
förmåga till självständighet samt förmåga till social interaktion. Diagnosen intellektuell 
funktionsnedsättning indelas in i lindrig, medelsvår, svår, och mycket svår utifrån 
funktionsnedsättningens bedömda svårighetsgrad. Intellektuell funktionsnedsättning används 
synonymt med utvecklingsstörning (ibid.). Vi använder oss i denna uppsats av begreppet 
intellektuell funktionsnedsättning och syftar då till diagnosen intellektuell 
funktionsnedsättning oavsett bedömd svårighetsgrad.  

1.5.2. Nyblivet föräldraskap 
I vår uppsats använder vi oss av begreppet nyblivet föräldraskap. Till nyblivet föräldraskap 
räknar vi spädbarnsperioden, dvs. tiden ifrån barnet är fött till och med ett års ålder (jfr. 
Lindquist 2015).  

1.5.3. Föräldraförmåga  
Föräldraförmåga kan beskrivas som en process där föräldrarna engagerar sig i barnet och 
tillgodoser barnets behov av näring, skydd samt fysisk och känslomässig omsorg 
(Socialstyrelsen 2005). Föräldraförmåga kan både ses som ett kollektivt attribut, där man ser 
föräldraförmåga som en resurs inom familjen och det sociala nätverket. Eftersom vi har 
avgränsat oss till enbart mödrar har vi valt att använda en syn på föräldraförmåga som 
individuella egenskaper hos den enskilde föräldern (jfr. Socialstyrelsen 2005). Begreppet 
föräldraförmåga syftar även till att definiera vad som innefattas i ett gott föräldraskap. Vad 
som är ett gott föräldraskap utgår ifrån normativa värderingar och begreppet föräldraförmåga 
är därför komplext och svårt att ge en enhetlig definition av (ibid.). 
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1.5.4. Stöd till föräldrar  
När vi använder begreppen stöd och stödinsatser syftar vi till de stödinsatser som ges till 
föräldrar i ett föräldraskap. Föräldrastöd innebär insatser som föräldrar kan erbjudas som 
syftar till att främja barnets fysiska och psykiska hälsa och emotionella utveckling. Ett 
föräldrastöd ska bidra till att öka föräldrarnas kunskap om de behov och rättigheter ett barn 
har, främja samspelet och gemenskapen med barnet samt stärka föräldrarna i sin roll som 
förälder (SOU 2008:131).  

1.6. Uppsatsens disposition  
I kommande kapitlet Bakgrund presenteras en kort historisk tillbakablick på familjebildning 
och föräldraskap hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vidare redogörs för hur 
socialtjänsten och dess stödinsatser kan vara organiserat. Vi ger exempel på hur stöd till 
föräldrar kan vara utformat.  

I kapitlet Tidigare forskning presenteras forskning med relevans för denna uppsats. Vi 
presenterar bland annat forskning kring mödrarnas stödbehov i ett föräldraskap och vilka 
svårigheter yrkesverksamma kan ställas inför i arbetet med mödrar med intellektuell 
funktionsnedsättning.  

Uppsatsens teoretiska referensram presenteras i kapitlet Teoretisk referensram. Vi har valt att 
analysera vårt resultat med hjälp av de teoretiska perspektiven normalitet och 
normalitetsdiskurs samt den goda viljans diskurs.  

I kapitlet Metod redogör vi för studiens metodologiska utgångspunkter och tillvägagångsätt. 
Vi redogör för hur vi gick tillväga med urval, datainsamling, bearbetning och analys av data. 
Uppsatsens validitet, reliabilitet och etiska överväganden diskuteras.  

I kapitlet Resultat presenteras resultatet av fem intervjuer med yrkesverksamma inom 
socialtjänsten. Resultatet presenteras i tre kategorier utifrån de aspekter som framkom under 
databearbetningen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet.  

Kapitlet Analys presenteras i två delar och innefattar analysen av resultatet som genomförts 
med hjälp av de teoretiska perspektiven och tidigare forskning. 

Uppsatsen avslutas med kapitlet Diskussion där resultat och analys diskuteras i förhållande till 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Vi diskuterar även metodologiska tillvägagångsätt och 
de överväganden vi gjort under arbetets gång. Slutligen ger vi förslag till fortsatt forskning.  
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2. Bakgrund 

I föreliggande kapitel presenteras en kort historisk tillbakablick på familjebildning och 
föräldraskap hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vidare redogörs för hur 
socialtjänstens arbete med familjer som har behov av stöd i sitt föräldraskap kan vara 
organiserat samt hur socialtjänstens stödinsatser kan vara utformade.  

2.1. Historisk tillbakablick på familjebildning och föräldraskap 
Synen på familjebildning hos personer med utvecklingsstörning har förändrats över tid. 
Sverige antog år 1915 en lag som innebar att personer med sinnessjukdom, sinnesslöhet samt 
epilepsi inte fick ingå äktenskap. Personer som bedömdes vara svagbegåvande benämndes 
som sinnesslöa och omfattades av lagen. Tanken bakom lagstiftningen var att dessa personer 
inte skulle skaffa barn och att det därmed skulle bli färre antal personer som var sinnessjuka, 
sinnesslöa och hade epilepsi. Lagstiftningarna utvecklades och förstärktes för att dessa 
personer inte skulle skaffa barn och en lag om sterilisering trädde i kraft år 1934 (Grunewald 
2009). Lagen syftade till att personer som var rättsinkapabla och därmed saknade förmåga att 
samtycka till sterilisering kunde steriliseras, även mot deras vilja (SOU 2000:22). Den 
nuvarande steriliseringslagen stiftades på slutet av 1970-talet och lagen bygger helt på 
frivillighet. Sammanlagt steriliserades 64600 personer mellan år 1935 till 1975. Av dessa 
64600 personer sågs 13600 personer som sinnesslöa (Grunewald 2009).  
 
Grunewald (2009) menar att lagarna om äktenskapshinder och sterilisering inte uppnådde sin 
avsikt då ingen kunde påvisa att antalet födda barn med utvecklingsstörning hade minskat. 
Det infördes också tvångsintagning av kvinnor med utvecklingsstörning som var gravida, 
hade barn och dem som bedömdes riskera att skaffa barn. Tvångsintagningarna kom endast att 
gälla en begränsad population av målgruppen då anstalterna fick platsbrist och idén om 
tvångsintagning dömdes ut. Under 1960-talet kom ytterligare ett sätt att förhindra 
barnafödandet hos personer med utvecklingsstörning, vilket var genom preventivmedel i form 
av p-piller och injektioner. I samband med detta blev sex- och samlevnad ett ämne som 
berördes inom särskolan genom att skolsköterskor var behjälpliga med preventivmedel och 
undervisning för att avråda personerna från att skaffa barn (ibid.). 
 
Vid slutet av 1960-talet startade debatter om sex- och samlevnad hos personer med 
utvecklingsstörning. Debatterna har belyst personernas behov av och rätt till sexualitet. 
Debatterna har fortsatt med tiden och vid 1970-talets mitt ansvarade Socialstyrelsen för ett 
antal konferenser kring föräldraskap hos personer med utvecklingsstörning. Socialstyrelsen 
medverkade samtidigt i de första nationella inventeringarna om barnafödande hos personer 
med utvecklingsstörning. Inventeringarna visade att det föddes ett till två barn av en moder 
med utvecklingsstörning i varje normalstort län (Grunewald 2009). Socialstyrelsen har senare 
publicerat ytterligare kartläggningar och publikationer om barn till föräldrar med 
utvecklingsstörning. Diskussioner har pågått i media om personer med utvecklingsstörning 
ska förbjudas att skaffa barn eller inte (ibid.).  
 
Idag har alla vuxna människor i Sverige laglig rätt att bilda familj och skaffa barn. I och med 
antagandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning år 2009 
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betonades rättigheten att skaffa barn ytterligare för personer med funktionsnedsättning (DS 
2008:23). I artikel 23 anges att personer med funktionsnedsättning ska erbjudas stöd i sin 
föräldraroll och fostran av barnet samt att ett barn inte ska skiljas från sin förälder på grund av 
att en eller båda föräldrarna har en funktionsnedsättning (SOU 2009:36).  

2.2. Hur kan en socialtjänst vara organiserad?  
Enligt Socialtjänstlagen har varje svensk kommun det yttersta ansvaret för att dess invånare 
för det stöd och den hjälp de behöver (SFS 2001:453). Socialtjänstlagen beskriver inte hur 
detta arbete ska bedrivas och utformas, utan lämnar frihet till kommunerna att själva 
bestämma hur arbetet ska organiseras. Detta leder till att kommunernas socialtjänst är 
organiserad på olika sätt beroende på vilken kommun man befinner sig i (Lundgren et al. 
2009). 

2.2.1. Helhetssyn 
När Socialtjänstlagen stiftades på 1970-talet var ett av lagens ledande nyckelord helhetssyn. 
Med det menades att man inte enbart skulle se till klientens problem utan se till individens 
hela problemsituation och sammanhang. Tanken var att socialarbetare som arbetade inom 
socialtjänsten skulle kunna stödja klienterna vid olika typer av problem och klienterna skulle 
enbart behöva ha kontakt med en socialarbetare. Tanken med detta var också att klienterna 
inte skulle kategoriseras utifrån deras problem (Lundgren et al. 2009). Denna tanke om 
integrering inom socialtjänsten började utsättas för kritik under slutet av 1980-talet. Istället 
förespråkades en idé om att arbetet skulle specialiseras genom olika arbetsområden, och att 
samverkan skulle ske mellan de olika arbetsområdena för att helhetssynen i arbetet med 
klienterna inte skulle påverkas negativt. Detta skulle leda till att de yrkesverksamma hade 
specialiserade kunskaper inom sitt arbetsområde (ibid.). Det vanligaste sättet att organisera 
socialtjänsten idag är genom specialisering och att uppdelning sker utifrån klientens 
problemområde. Specialiseringen skiljer sig åt mellan olika kommuner, men vanliga 
specialiseringsområden är ekonomiskt bistånd, barn-, ungdom- och familjearbete, socialjour 
och missbruk. I en del kommuner förekommer också en uppdelning inom socialtjänsten 
genom att skilja på myndighetsutövning genom utredning och insatser med behandling. Det 
finns också kommuner som haft socialtjänsten uppdelad genom specialisering, men som 
arbetar för att övergå till en integrerad och samordnad arbetsform (ibid.). 

2.2.2. Familjecentral – socialtjänstens öppna verksamhet  
Tanken med att införa familjecentraler var att samverkan mellan olika verksamheter skulle 
förbättra livssituationen för barnen. Under 1960-talet sågs samverkan som en faktor som 
kunde bidra till att minska ohälsan hos barn. I ett betänkande om barnstugeutredningen år 
1972 gavs förslag om att införa samordning mellan mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, 
öppen förskola samt den sociala barnavården. De samordnade verksamheterna som växte 
fram kom att kallas för familjeservicecentraler (Socialstyrelsen 2008).  

Familjecentraler är en samverkansform som i första hand vänder sig till familjer med små 
barn. Syftet med familjecentraler är att kunna se till hela familjens livssituation och främja en 
god hälsa hos både föräldrarna och barnet. Familjecentraler består till viss del av preventivt 
arbete (ibid.). Under hösten 2007 fanns det 131 familjecentraler i Sverige fördelat på 91 
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kommuner. Enligt Socialstyrelsens kartläggning från 2008 består familjecentraler av fyra 
basverksamheter: mödravårdscentral, barnavårdscentral, socialtjänst och öppen förskola. 
Vidare beskrivs två olika varianter av familjecentraler: den serviceinriktade familjecentralen 
och den särskilt riktade familjecentralen. De serviceinriktade familjecentralerna arbetar med 
generellt förebyggande arbete och socialtjänstens roll i familjecentralerna är enbart bedriva 
förebyggande arbete. De särskilt riktade familjecentralerna arbetar också med generellt 
förebyggande arbete, men vänder sig främst till utsatta familjer som har ett behov av större 
stöd. I de särskilt riktade familjecentralerna återfinns även socialtjänstens 
myndighetsutövning eller verkställighet av biståndsbedömda insatser till familjer 
(Socialstyrelsen 2008). 

2.2.3. Socialtjänstens arbete med föräldrar som behöver stöd  
Socialtjänsten kan få kännedom om familjer där föräldern eller föräldrarna har intellektuell 
funktionsnedsättning och är i behov av stöd i sitt föräldraskap på olika sätt. Det kan enligt lag 
ske genom en ansökan från föräldern eller en anmälan från någon som upplever sig vara 
orolig för barnet. Det kan även ske på annat sätt, till exempel att föräldern förmedlas en 
kontakt med socialtjänsten från barnmorskor (jfr. SFS 2001:453). När en ansökan eller 
anmälan inkommit till socialtjänsten åligger det en socialsekreterare att göra en bedömning av 
förälderns förmåga att tillgodose barnets behov. Bedömningen som ligger till grund för en 
utredning av förälderns förmåga kan genomföras i föräldrarnas hem, på ett utredningshem 
eller i en utredningslägenhet (Socialstyrelsen 2005). Den utredning som socialtjänsten 
genomför ska mynna ut i ett beslut. Utredningen kan leda till att föräldrarna erbjuds stöd i 
föräldraskapet genom en insats från socialtjänsten eller att socialtjänsten anser att barnet far 
illa av att bo tillsammans med föräldern och behöver placeras utanför hemmet i familjehem. 
En utredning kan också leda till en bedömning av att föräldern klarar föräldraskapet utan stöd 
från socialtjänsten, eller genom öppna insatser (ibid.). Nedan ges ett exempel på stödinsatser 
som socialtjänsten kan erbjuda föräldrar som behöver stöd i föräldraskapet. Detta exempel är 
från Växjö kommun (Växjö kommun 2012).  

Kontaktfamilj. En kontaktfamilj är en insats som syftar till att barnet ska ges möjlighet att få 
umgänge med en annan familj. 

Familjepedagog. En familjepedagog arbetar med familjebehandling i familjens hemmiljö. 
Familjepedagogen arbetar med familjer som har barn mellan 0-12 år. 

Familjehemsgrupp. En familjehemsgrupp arbetar med att utreda om barnet behöver placeras 
i familjehem. Familjehemsgruppen arbetar också med att följa upp familjehemsinsatser samt 
stödja föräldrarna som har barnen placerade i familjehem. 

Familjerådslag. Familjerådslag innebär att en samordnare är behjälplig i att sammankalla 
föräldrar och de som finns i familjens omgivning för möten. Under dessa möten pratas om 
vad som kommer hända framåt för familjen.   

Familjehuset. Familjehuset är en öppen familjebehandlingsverksamhet som arbetar med 
familjer med barn mellan 0-18 år. Familjehuset arbetar med familjer som behöver stöd för att 
föräldrar och barn ska kunna bo tillsammans. 
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Stödkontakt med en socialsekreterare. Stödkontakt med en socialsekreterare innebär att 
föräldern får en stödkontakt och ges möjlighet till samtal som innefattar råd och stöd. 

Gruppverksamhet ”De otroliga åren”. Gruppverksamheten ”de otroliga åren” är en 
föräldrautbildning i gruppform. I gruppen samtalar man utifrån olika teman av så som 
uppmuntran, beröm, gränssättning och problemlösning.  

2.3. Sammanfattning 
Synen på familjebildning hos personer med intellektuell funktionsnedsättning har förändrats 
över tid. Förändringen har gått från att personer med intellektuell funktionsnedsättning har 
steriliseras mot sin vilja tills att de idag har rätt att skaffa barn. Vi menar att det är av vikt att 
redogöra för hur det historiskt har sett ut kring rätten och möjligheten att vara förälder för 
dessa personer, då vi tror att den historiska synen även kan speglas i dagens samhälle.  

Även socialtjänstens sätt att organiseras har förändrats över tid, från att ha fokus på klientens 
hela situation till att förespråka specialisering och samverkan. Organiseringen av 
socialtjänsten varierar idag beroende på vilken kommun man befinner sig i. Detta för att 
socialtjänsten i varje kommun har friheten att själv bestämma hur arbetet ska organiseras och 
utformas. Ett flertal svenska kommuner har familjecentraler, vilket ofta är en del av 
socialtjänstens öppna verksamhet. Även arbetet på familjecentraler kan organiseras på olika 
sätt. Vanligen vänder sig familjecentraler till familjer med små barn och det kan både bedrivas 
förebyggande arbete, myndighetsutövning och behandlingsinsatser. Detta bidrar till att det är 
svårt att ge en entydig och övergripande bild av det arbete som bedrivs med familjer inom 
socialtjänsten. Med en tanke om att det ska underlätta för dig som läsare har vi redogjort för 
ett exempel på hur socialtjänstens stöd till familjer kan vara organiserat.  
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3. Tidigare forskning 

År 2005 gav Socialstyrelsen ut en sammanställning av den forskning som gjorts kring 
föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn (Socialstyrelsen 2005). Sammanställningen 
visar att den största delen av forskningen är internationell och endast ett fåtal svenska studier 
genomfördes under åren 1990-2000. Att det föreligger en brist på svensk forskning är något 
som betonas även i en svensk studie från 2014 (Weiber et al. 2014). Det har skett en 
perspektivförskjutning från att forskningen fokuserat på vilka risker som barn till föräldrar 
med utvecklingsstörning utsätts för till fokus på samhällets stöd- och hjälpinsatser till familjer 
där föräldern har en utvecklingsstörning (Ineland et al. 2009). Resultaten av ett flertal nyare 
studier pekar på att det saknas kunskap hos professionella som möter dessa föräldrar i sitt 
arbete (Starke 2011a; Gundersen et al. 2013; Jöreskog & Starke 2013). I föreliggande kapitel 
presenteras forskning kring socialtjänstens arbete med föräldrar med intellektuell 
funktionsnedsättning.  

3.1. Stödbehov hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning 
I en kartläggning från Socialstyrelsen (2005) över forskning kring föräldrar med 
utvecklingsstörning och deras barn beskrivs barn till föräldrar med utvecklingsstörning i ett 
flertal studier som en riskgrupp som löper risk att utsättas för försummelse eller vanvård av 
föräldrarna. Det kan handla om att barnet inte ges lämplig kost eller att barnets hygien 
missköts. Barnen anses även riskera att inte få sina behov av stimulans och känslomässig 
respons tillgodosedda. Av ett flertal studier i kartläggningen framgår att detta beror på att 
föräldrarna inte har kunskap eller förståelse för vilka behov ett barn har (Kaatz 1992; Keltner 
1992; Keltner 1994; Feldman 1994; Feldman & Walton-Allen 1997 refererad i Socialstyrelsen 
2005). 
 
Socialstyrelsens kartläggning (2005) visar att forskarna är överens om att personer med 
utvecklingsstörning har behov av stöd för att klara ett föräldraskap. Av kartläggningen 
framgår att forskning visat att mödrar med utvecklingsstörning har svårt att skapa och behålla 
rutiner runt barnet. Mödrarna beskrivs även ha svårt att ha tålamod och att anpassa sig utefter 
barnets utveckling (ibid.). Ytterligare svårigheter för personer med utvecklingsstörning som 
har visat sig kunna påverka ett föräldraskap är deras nedsatta abstraktionsförmåga och att de 
tolkar omvärlden på ett mer konkret sätt än andra (Socialstyrelsen 2007). Personer med 
utvecklingsstörning kan ha svårt att generalisera kunskap och se konsekvenser av sina egna 
handlingar, vilket kan medföra att de som föräldrar inte ser de risker som finns runt ett barn 
(ibid.).  
 
I en studie från Norge framgår det att socialarbetarna ansåg att mödrar med intellektuell 
funktionsnedsättning behöver omfattande och långsiktigt stöd i sin föräldraroll för att nå en 
fungerande familjesituation där barnet inte ska fara illa (Gundersens et al. 2013). I en svensk 
studie av Weiber et al. (2014) framgår att det ansågs vara viktigt att mödrar med intellektuell 
funktionsnedsättning får tillgång till ett stöd i föräldraskapet som syftar till att stärka 
mödrarna och familjen. Det ansågs även vara viktigt att stärka mödrarnas självförtroende. De 
professionella som deltog i studien var bland annat logopeder, specialpedagoger, psykologer 
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och majoriteten var socialarbetare. De professionella ansåg att det var viktigt att mödrarna 
hade tillgång till kognitiva hjälpmedel i föräldraskapet och att de gavs tid för repetition vid 
nya inlärningssituationer. Vidare menade de professionella att det var viktigt att förklara saker 
på fler sätt än muntligt för mödrarna och gav förslag genom att rita, skriva samt filma 
sekvenser när föräldern samspelar med sitt barn för att sedan skulle se och prata om det 
(Weiber et al. 2014). 

Av Socialstyrelsens (2005) kartläggning framgår att det förekommer skilda åsikter hos 
forskare om föräldraskap hos personer med utvecklingsstörning. Det som skiljer sig åt är att 
några forskare menar att föräldrarna inte kan utveckla sin föräldraförmåga, medan det också 
finns forskningsresultat som visat att insatser som föräldraträning och utbildning har gett 
positiva resultat. Det som har visat sig vara av stor betydelse för stödinsatsers resultat är ett 
kontinuerligt och gott samarbete mellan ett fåtal professionella och föräldrarna (ibid.).  

Tidigare forskning har visat att det är viktigt att mödrar med utvecklingsstörning ges 
möjlighet att prata om sina svårigheter i föräldraskapet utan att känna sig dömda som 
inkompetenta föräldrar. Om mödrarna ges möjlighet till detta kan det bidra till att stärka deras 
självuppfattning (Stenfert Kroese et al. 2002 refererad i Socialstyrelsen 2005). I en studie av 
Starke (2011b) framgår att mödrarna själva ansåg att det var viktigt att andra trodde på dem 
och att de hade tillgång till stödinsatser som kunde stärka deras förmågor och utveckla 
föräldraskapet. Studiens resultat betonade vikten av att arbeta med mödrarnas insikt och 
förståelse om sin funktionsnedsättning. Samtliga mödrarna som deltog i studien hade förmåga 
att uttala ett behov av stöd, och sökte hjälp och stöd hos personer de hade förtroende för. 
Studiens resultat pekar på att samhället och dess stödsystem har en viktig roll för att stödja 
mödrarna i deras föräldraskap, men att samhällsstödet behöver förbättras och utvecklas 
genom att anpassas efter dessa föräldrars individuella behov (ibid.). 

3.2. Stöd till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning 
Det finns olika former av stöd till mödrar med intellektuell funktionsnedsättning. Weiber et al. 
(2014) redogör för fyra olika stödformer: stöd på den professionelles arbetsplats, stöd i 
hemmet, föräldrastödsprogram och föräldraträningsprogram. Stöd på den professionelles 
arbetsplats syftade till när mödrarna och barnen kom till den professionelles arbetsplats och 
samtalade om barnets behov av så som mat, sömn, stimuli och omvårdad. Syftet var även att 
kontrollera barnets utveckling. Denna stödform var vanligare hos professionella som arbetade 
på habiliteringar och inom hälso- och sjukvården.  
 
Den andra stödformen, stöd i hemmet, var den vanligaste stödformen bland studiens 
deltagare. Stödformen syftade till att kontrollera så barnet hade en gynnsam utveckling samt 
att prata om barnets behov. I studien framkom att de professionella ansåg att det var lättare att 
få en bild av familjesituationen när de besökte familjen i dess hemmiljö och att mödrarna 
lärde sig bättre när stödet gavs i hemmet. En socialarbetare som arbetade med familjer i deras 
hemmiljö beskrev att arbetet innebar att stötta vid kontakter med hälso- och sjukvård, hjälpa 
till att skapa rutiner i vardagen och stötta och vägleda i vardagliga sysslor och aktiviteter 
(ibid.). Den tredje stödformen som Weiber et al. (2014) redogjorde för i sin studie var 
föräldrastödsgrupper. Det fanns två olika föräldrastödsgrupper: generella föräldrastödgrupper 
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och anpassade föräldrastödsgrupper. Det framkom att mödrar med intellektuell 
funktionsnedsättning sällan deltar i generella föräldrastödgrupper. Några av studiens deltagare 
hade erfarenhet av anpassade föräldrastödsgrupper där mödrar med intellektuell 
funktionsnedsättning deltog. I de anpassade föräldrastödsgrupperna kontinuerliga träffar 
inbokade och vid träffarna pratade de om det modern ansåg sig ha behov av. De 
professionella hade blandade erfarenheter av de anpassade föräldrastödgrupperna och menade 
att det var svårt att hålla struktur och se till att föräldrarna kom kontinuerligt, även de 
upplevde att föräldrarna tyckte att gemenskapen med gruppverksamheterna var positiv.  
 
Den fjärde stödformen var föräldraträningsprogram. Av studiens deltagare var det 
professionella från en kommun som hade erfarenhet från föräldraträningsprogram där mödrar 
med intellektuell funktionsnedsättning hade deltagit. Föräldraträningsprogrammet pågick 
under åtta veckor men kunde förlängas utefter behov. Föräldrarna som deltog i programmet 
träffade två socialarbetare i en lägenhet vid tre till fyra tillfällen i veckan under fem till sex 
timmar varje träff. Socialarbetarna arbetade för att stödja föräldrarna och utgår från vad 
föräldrarna anser sig ha behov av, vad socialarbetarna ser att föräldrarna har behov av samt 
vad föräldrarna bedömts ha behov av från en utredning på socialtjänsten. Föräldrarna som 
deltog i föräldrastödsprogrammet hade blivit beviljad stödet genom utredning av 
socialsekreterare på socialtjänsten (Weiber et al. 2014).    
 
År 2010 påbörjades implementeringen av det första evidensbaserade föräldrastödsprogrammet 
”Pareting Young Childen” [PYC] riktat till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning i 
Sverige (Mensas 2014). PYC härstammar från Australien och är riktat till föräldrar med 
intellektuell funktionsnedsättning med barn under sju år. Programmet används i familjens 
hem eller i en hemliknande miljö och syftar till att föräldern ska stärka och utveckla sina 
förmågor gällande den praktiska omvårdnaden av barnet samt samspelet med barnet. År 2014 
gjordes en rapport av det treåriga implementeringsarbetet av PYC i Sverige. I rapporten 
framkom att de yrkesverksamma som använt PYC ansåg att programmet underlättade 
strukturen på deras arbete med föräldrarna. De yrkesverksamma upplevde att programmet var 
ett stöd för föräldrarna i att utveckla sin föräldraförmåga och att programmet ledde till en 
gynnsammare relation mellan föräldrarna och den yrkesverksamma. I rapporten framkommer 
att både föräldrarna som deltagit i föräldrastödprogrammen och de yrkesverksamma som 
ansvarat för dem varit positiva till programmet (ibid.).  

3.3. Svårigheter i arbetet med föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning 
Starke (2011a) beskriver att arbetet med föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning som 
kantat av svårigheter och de professionella uttryckte en upplevelse av frustration. Föräldrar 
med intellektuell funktionsnedsättning uppfattades inte vilja ha stöd i sin föräldraroll och de 
professionella upplevde att föräldrarna inte var villiga att samarbeta. Weiber et al. (2014) 
belyser att det kan uppstå svårigheter för professionella som arbetar med mödrar som har en 
intellektuell funktionsnedsättning. Föräldrarna och de professionella uppfattades inte ha en 
samstämmig syn på vilket stöd föräldrarna skulle behöva. De professionella ansåg att 
föräldrarna behövde mer stöd i föräldraskapet än vad föräldrarna själva ansåg sig ha behov av 
(ibid.).  
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Socialstyrelsen (2007) beskriver att yrkesverksamma inom socialtjänstens kan stå inför 
svårigheter i arbete med föräldrar som har en utvecklingsstörning. En av dessa svårigheter är 
att bedöma barnets utsatthet i väntan på att föräldern, genom stöd, ska utveckla sina förmågor 
som förälder. En annan svårighet är att ta ställning till hur mycket stöd en familj ska ges innan 
bedömningen leder till att barnet ska placeras i familjehem. Även socialarbetarna i Gundersen 
et al. (2013) studie uttryckte att föräldrarna behövde omfattande och långsiktigt stöd i 
föräldraskapet men samtidigt uttryckte en osäkerhet och ställde sig frågande till hur mycket 
tid och resurser som är rätt att använda till dessa familjer. 
  
I Jöreskog och Starkes (2013) studie uttryckte socialarbetarna att det uppstod dilemman i 
arbetet med föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. Dilemmat det handlade främst 
om var föräldrarnas rätt att bilda familj och barnets rätt till en säker och trygg uppväxt. 
Socialarbetarna i studien efterfrågade mer kunskap och vägledning som kan underlätta vid 
situationer där dilemman utifrån beaktade av både föräldrarnas situation och barnets behov 
kan uppstå (ibid.). Även socialarbetarna i Gundersen et al. (2013) studie upplevde att det 
kunde uppstå dilemman då de förväntades agera enligt barnets bästa samtidigt som det ibland 
kunde stå i motsats till moderns vilja och behov.   
  
Socialarbetarna i Gundersens et al. (2013) studie ansåg att arbetet med mödrar med 
intellektuell funktionsnedsättning behövde utvecklas och att det bör utvecklas metoder som 
socialarbetare kan använda sig av i sitt arbete. Socialarbetarna ansåg sig inte ha de rätta 
verktygen för att arbeta med dessa mödrar, samtidigt var de tveksamma till om mödrarna 
överhuvudtaget hade potential till att kunna utveckla sin föräldraförmåga. En av studiens 
slutsatser var att det behövs mer kunskap hos socialarbetare som arbetar med barn och 
familjer om intellektuell funktionsnedsättning och vad det kan innebära, för att kunna förstå, 
planera och genomföra för det stöd som föräldrar och barn kan behöva (ibid.). Även de 
professionella som medverkade i Starkes (2011a) studie ansåg sig inte ha tillräcklig kunskap 
eller rätta verktyg för att arbeta med föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. I studien 
lyfts avsaknaden av myndighet eller organisation som ansvarar för utbildning och utveckling 
av metoder och arbetssätt för arbetet med föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning, 
som en tänkbar förklaring till dessa upplevelser (ibid.). 
 
Jöreskog och Starke (2013) hävdar att kunskap om föräldraskap hos personer med 
intellektuell funktionsnedsättning är avgörande för hur socialarbetares attityder och 
uppfattningar om dessa personer formas. Beroende på om de professionella hade specifik 
utbildning om föräldraskap hos personer med intellektuell funktionsnedsättning eller inte, 
skiljde sig beskrivningarna åt. De professionella som hade utbildning uttryckte att kunskapen 
från utbildningen hade bidragit till en förändrad syn på arbetet med dessa familjer. Den nya 
kunskapen om funktionsnedsättningen hade bland annat ökat tålamodet hos de professionella 
gentemot föräldrarna. Jöreskog och Starke (2013) menade att en ökad kunskap bidrog till att 
de professionella lättare fann en balans mellan föräldrarnas och barnens behov (ibid.). 
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4. Teoretisk referensram 

I föreliggande kapitel presenteras uppsatsens teoretiska referensram. Vi har valt att analysera 
resultaten som presenteras i kapitel 6 med hjälp av de två teoretiska perspektiven 
normalitetsdiskursen och den goda viljans diskurs. Vi har använt diskurserna som teoretiska 
perspektiv för att tolka och förstå vårt resultat. Diskurser kan beskrivas som språkliga mönster 
som ger uttryck för ett sätt att tänka, uppfatta och förhålla sig till omvärlden. Dessa mönster 
formar hur människor tänker och agerar (Ineland et al. 2013). Normalitetsdiskursen och den 
goda viljans diskurs är två diskurser som kan urskiljas i socialtjänstens arbete (Fahlgren 
1999). Författaren för diskussioner kring normalitetsdiskursen och den goda viljans diskurs 
inom det sociala arbetet i stort och beskriver hur dessa diskurser blir synliga inom 
barnavårdsarbete. 

4.1. Normalitetsdiskursen 
Begreppet normalitet kan enkelt beskrivas som “vad som anses vara ett normalt tillstånd” 
(Östnäs 2007, s. 65). Att definiera normalitet är däremot mer komplext, då vad som anses vara 
det normala skiljer sig beroende på i vilken kontext man befinner sig (Svensson 2007). 
Goffman (2014) menar att normalitet är socialt och kulturellt betingat och handlar om hur 
människor tillskriver individer identiteter och kategorier utifrån de värderingar som finns i ett 
samhälle vid en viss tidpunkt. Samhällets syn på personer med funktionsnedsättningar har 
förändrats över tid. Normalisering har varit en bärande princip inom den svenska 
handikappolitiken sedan 1960-talet, då institutionsvård för personer med funktionsnedsättning 
började ifrågasättas och personerna skulle integreras i samhället (Lindberg 2006). 
Normaliseringsprincipen som idag ligger till grund för den svenska handikappolitiken utgår 
främst ifrån det som kallas statistisk normalitet. Utgångspunkten ska inte vara att förändra 
individen utan att deras levnadsvillkor ska vara så normala som möjligt, det vill säga 
likvärdiga med den övriga befolkningens levnadsstandard (Tideman 2000). Idag är det 
övergripande målet för handikappolitiken att personer med funktionsnedsättning ska ha 
möjlighet att leva som andra. Målet utgår ifrån att samhället ska anpassas för att alla individer 
ska ha möjlighet att leva ett så normalt och genomsnittligt liv som möjligt. Om individen har 
en funktionsnedsättning är inte fokus på att förändra individen utan fokus är på att förändra 
miljön och levnadsvillkoren så att de efterliknas med befolkningen i övrigt (ibid.).  

Fahlgren (1999) menar att det finns flera samtidigt verksamma diskurser inom socialt arbete, 
där normalitetsdiskursen är en av dem. Normalitetsdiskursen syftar till att skapa, upprätthålla 
och reproducera vad som i samhället anses vara det normala genom att definiera och beskriva 
det som är avvikande. Det avvikande ges uppmärksamhet genom att pekas ut och ses som 
något farligt och obehagligt som behöver kontrolleras, diagnostiseras eller behandlas (ibid.). 
Till exempel ses en förälder som inte kan tillgodose sitt barns behov av mat, hygien och 
stimulans, utifrån den rådande normalitetsdiskursen inom socialtjänsten, som en avvikande 
förälder som behöver utredas, behandlas och kontrolleras (jfr. Fahlgren 1999).  

Bergmark (1998) menar att kontroll är något som förekommer i all interaktion mellan 
människor, och att kontrollen blir tydligast i ojämlika relationer. Dessa ojämlika relationer 
förekommer ofta inom socialtjänsten, då klienten befinner sig i beroendeställning till 
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socialarbetaren med dess maktbefogenheter (ibid.). Socialtjänsten har som myndighet 
legitimitet att kontrollera avvikande beteenden (jfr. Fahlgren 1999). Sett utifrån 
normalitetsdiskursen är det bästa för en individ att tillhöra det som i samhället ses som det 
normala. Arbetet inriktas därför på att alla individer ska införas i samhällets normala ordning. 
Det som på grund av sin avvikelse inte ingår i den normala ordningen behöver samhällets stöd 
för att kunna inrättas i det normala (ibid.).  

4.2. Den goda viljans diskurs 
Det arbete som bedrivs inom socialtjänsten utgår ifrån en god vilja att hjälpa och stödja 
människor med avsikt att göra gott för dem. Att inom socialtjänsten vidta åtgärder som strider 
emot den enskildes vilja hade inte varit accepterat om det inte motiverades med att det görs 
med en god vilja utifrån vad som är det bästa för individen (jfr. Fahlgren 1999). Att utföra 
handlingar med välvilja och tanke om att det är det bästa för en individ kallar Fahlgren (1999) 
för den goda viljans diskurs.  
 
Socialtjänsten har som uppdrag att verka för att människor får det stöd och den hjälp de 
behöver för att uppnå en skälig levnadsnivå (SFS 2001:453). Därmed kan man se att 
socialtjänstens arbete utgår från en god vilja att stödja och hjälpa människor som befinner sig 
i utsatta situationer. Samtidigt har socialtjänsten utifrån ett samhällsperspektiv en 
kontrollerande funktion och arbetet är inriktat på att människor ska ges stöd för att kunna 
uppnå ett normalt tillstånd (Svensson 2007). Normalitetsdiskursen blir här synlig då det som 
anses vara det bästa för individen är att inrättas i det som definieras som normalt (jfr. Fahlgren 
1999).  

Fahlgren (1999) menar att den enskilda individen ses som det avvikande problemet utifrån 
den goda viljans diskurs. Samhället ska med sin välvilja hjälpa individen att normaliseras in i 
det som anses vara det normala. Att individen ska anpassas efter det normala anses vara det 
bästa både för den enskilda individen och för samhällets ordning. Steriliseringslagen som 
tidigare funnits i Sverige (se Bakgrund kapitel 2.) är ett exempel på hur den goda viljan kan 
legitimera tvångshandlingar med motivering att det utförs både för individens och samhällets 
bästa. Att personer med intellektuell funktionsnedsättning steriliserades ansågs vara det bästa 
för samhället då det fanns en uppfattning om att funktionsnedsättningen skulle gå i arv till 
barnet och att familjerna skulle komma att belasta kommunerna ekonomiskt. Det motiverades 
även med att den miljö ett barn skulle växa upp i med en förälder med funktionsnedsättning 
ansågs vara olämplig för ett barn (SOU 2000:22).  

Socialtjänstens arbete med familjer och deras barn handlar enligt Wiklund (2008) främst om 
att ge familjen stöd, men att det även finns inslag där arbetet enbart handlar om att skydda 
barnen. Wiklund menar att ett stödjande arbete visar på en föreställning om att de problem 
som uppstår för barnen och familjen beror på att familjens system är dysfunktionellt. För att 
familjens system ska återgå till det normala behövs stöd från samhällets sida genom 
socialtjänstens arbete med att identifiera och möta de behov familjen har. Allt arbete inom 
socialtjänsten syftar däremot inte till att återfå en balans i familjen, utan arbetet riktas ibland 
enbart till att skydda barnen. En del av arbetet där man tydligt kan se detta, är genom den 
anmälningsskyldighet som åligger yrkesverksamma inom socialtjänsten och andra 
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yrkesgrupper vid oro om att ett barn far illa. Socialtjänstens arbete med att utreda 
missförhållanden och brister i familjer är ett arbete som syftar till att skydda barnen (Wiklund 
2008). 

Att människor får bestämma över sitt eget liv, så länge det inte hämmar eller skadar någon 
annan, utgör grunden för den princip som kallas självbestämmandeprincipen (Hermerén 
2013). Självbestämmandeprincipen utgör en del av grunden för socialtjänstens arbete, då det 
ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet (SFS 2001:453). 
Fahlgren (1999) menar att det är den goda viljans diskurs som gör det möjligt för 
socialtjänsten att utföra handlingar som strider mot den enskildes vilja och rätt till 
självbestämmande, till exempel genom att omhänderta och familjehemsplacera ett barn mot 
en föräldrars vilja. Detta ses som accepterat på grund av att det rättfärdigas med att det är det 
bästa både för barnet och för samhällets sociala ordning. Genom att det är möjligt att inom 
socialtjänsten vidta åtgärder som strider emot den enskildes självbestämmande kan man se att 
viljan om att göra det goda, i vissa situationer, värderas högre än individers rätt till 
självbestämmande. Lundström (2013) menar att individers rätt till självbestämmande inte 
alltid “går hand i hand” med socialarbetares tanke om vad som är det goda och att det 
därigenom kan uppstå etiska konflikter som bidrar till svårigheter i arbetet.  

4.3. Sammanfattning 
Uppsatsens teoretiska ansats kan beskrivas som socialkonstruktionistisk, då vi menar att både 
funktionsnedsättning och föräldraskap är något som bör betraktas som socialt konstruerade 
fenomen som rekonstrueras över tid genom interaktion mellan människor. 
Socialkonstruktionistisk teori innebär att man ser verkligheten som ett resultat av hur 
individer i samspel med varandra redogör för, beskriver och förklarar världen omkring dem 
(Payne 2008). De språkliga mönster som uppstår och som påverkar människors sätt att tänka 
och agera benämner Ineland et al. (2013) som diskurser. Människors sätt att beskriva 
verkligheten påverkas av det sociala, kulturella och historiska sammanhang de befinner sig i 
(Payne 2008).  Föräldraförmåga kan också betraktas som en social konstruktion då människor 
genom interaktion tillskriver vad som innefattar en god föräldraförmåga, utifrån de normer 
som råder i samhället vid en viss tid (Socialstyrelsen 2007). Den goda viljans diskurs blir 
tydlig i socialtjänstens arbete då arbetet bygger på en god vilja att stödja och hjälpa människor 
i utsatta situationer (jfr. Svensson 2007). Normalitetsdiskursen blir synlig när man ser till att 
socialtjänstens arbete syftar till att hjälpa människor att ta sig ifrån ett tillstånd som bedöms 
vara avvikande till ett tillstånd som anses vara normalt och socialt accepterat (jfr. Fahlgren 
1999). 
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5. Metod 

I föreliggande kapitel beskrivs uppsatsens metodologiska utgångspunkter, urvalet av 
respondenter, tillvägagångssätt vid datainsamling, databearbetning och analys. Vi resonerar 
även kring uppsatsens validitet och reliabilitet samt reflekterar över de etiska överväganden 
som genomförts. 

5.1. Metodologiska utgångspunkter 
En kvalitativ metod har används för uppsatsen för att nå en ökad förståelse för och kunskap 
om socialtjänstens arbete med mödrar som har en intellektuell funktionsnedsättning i ett 
nyblivet föräldraskap. Kvalitativ forskning kännetecknas av en vilja att “förstå världen utifrån 
undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras 
levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale & Brinkmann 2009, 
s.17). Kvalitativ metod kan ses som ett övergripande begrepp som innefattar alla typer av 
metoder där data samlas in genom intervjuer, observationer och analyser av texter och som 
inte avser tolkning utifrån statistiska verktyg (Ahrne & Svensson 2011). Vi har samlat in data 
genom enskilda intervjuer med yrkesverksamma inom socialtjänsten som hade erfarenhet av 
att möta mödrar med intellektuell funktionsnedsättning i sitt arbete. 

För tolkningen av resultatet har vi inspirerats av hermeneutiken. Hermeneutik är en 
vetenskaplig kunskapstradition som handlar om att skapa förståelse genom att tolka vad 
människors uttryck betyder (Malterud 2009). En grundidé inom hermeneutiken är att delar 
endast kan förstås om de sätts i en helhet och att helheten därmed endast kan förstås utifrån 
delarna (Alvesson & Sköldberg 2008). Vi har satt uppsatsens resultat i ett större sammanhang 
genom att tolka och analysera resultatet utifrån valda teoretiska perspektiv, samt diskuterat 
resultatet i relation till vår förförståelse och annan forskning inom området. Detta för att nå en 
ökad förståelse för socialtjänstens arbete med nyblivna mödrar med intellektuell 
funktionsnedsättning och hur de yrkesverksamma uppfattar detta arbete. 

5.2. Urval 
Vid val av respondenter för vår uppsats gjordes ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval 
innebär att välja personer till intervjuerna utifrån ett mål om att de ska kunna tillföra det bästa 
materialet för en studies problemställning (Malterud 2009) Vi valde att tillfråga 
yrkesverksamma inom socialtjänsten som genom sitt arbete hade erfarenhet av att möta 
mödrar med intellektuell funktionsnedsättning. De fem personer som intervjuades hade olika 
yrkesroller inom socialtjänsten. Avsikten var att få en nyanserad bild av hur socialtjänstens 
arbete ser ut kring mödrar med intellektuell funktionsnedsättning.  

Vi fick kontakt med respondenterna genom att kontakta personer vi kände till för att fråga om 
de hade förslag på yrkesverksamma med erfarenhet inom området. Därefter togs kontakt med 
respondenterna via telefon och informerade om uppsatsen samt frågade om deltagande i en 
intervju. När respondenterna samtyckt till deltagande kontaktade vi respektive chef för att 
informera om uppsatsens syfte och få godkännande till att intervjua någon av deras 
medarbetare. För att göra det möjligt att tillförsäkra respondenterna anonymitet berättade vi 
inte vilken medarbetare som samtyckt till deltagande i en intervju. Samtliga chefer godkände 
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att deras medarbetare deltog i intervjuer. Informationen vi hade om respondenterna före 
intervjuerna var att två arbetade på familjecentraler, två arbetade med familjebehandling på 
uppdrag av socialtjänsten och en arbetade som socialsekreterare på en barn- och familjeenhet.   

5.2.1 Presentation av respondenterna 
Respondenterna var anställda inom socialtjänsten i tre olika kommuner i Mellansverige. Två 
av respondenterna arbetade på familjecentraler. En var socialsekreterare på en barn- och 
familjeenhet och två var familjebehandlare och arbetade på uppdrag av socialtjänsten. Vid 
kontakt med respondenterna framgick det att tre av dem hade delade tjänster. En av 
respondenterna som arbetade på familjecentral hade delad tjänst och arbetade även med 
stödinsatser på uppdrag av socialtjänsten. En respondent som arbetade med familjebehandling 
arbetade delvis med utredning på uppdrag av socialtjänsten. Den andra respondenten som 
arbetade med familjebehandling arbetade delvis på en familjecentral. Samtliga respondenter 
mötte mödrar med intellektuell funktionsnedsättning i sitt arbete.  

5.3. Konstruktion av informationsbrev och intervjuguide 
Inför intervjuerna konstruerade vi ett informationsbrev (se bilaga 1). Informationsbrevet 
innehöll information om uppsatsens syfte, villkoren för respondenternas deltagande samt våra 
kontaktuppgifter. Vid konstruktionen av informationsbrevet beaktades de forskningsetiska 
principer som föreligger inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning och hur vi 
förhåller oss till dessa krav. Informationsbrevet skickades via mail till respondenterna cirka en 
vecka innan intervjutillfället. Informationsbrevet lästes även upp vid intervjutillfället och 
respondenterna skrev under en blankett om skriftligt samtycke (se bilaga 2) till deltagande i 
intervjun. 

Inför intervjuerna konstruerades även en intervjuguide (se bilaga 3). En intervjuguide är ett 
nedskrivet manus som avgör hur strukturerad en intervju ska vara. Intervjuguider kan variera i 
sin omfattning och vara mer eller mindre strukturerade (Kvale & Brinkmann 2009). Vår 
intervjuguide kan beskrivas som halvstrukturerad då den innehöll teman och centrala frågor 
som skulle belysas under intervjun (ibid.). Vid konstruktionen av intervjuguiden skapade vi 
teman som med tillhörande frågor syftade till att belysa uppsatsens syfte och frågeställningar. 
Inför uppsatsarbetet genomförde vi en pilotstudie där vi intervjuade en yrkesverksam inom 
socialtjänsten. Vi använde oss därför av erfarenheter ifrån den intervjun när vi konstruerade 
intervjuguiden. Inspiration hämtades även från den forskning och litteratur inom ämnet som vi 
tagit del av. Intervjuguiden kom att innehålla fem teman: Kontakt; Graviditet & föräldraskap; 
Arbetssätt & stödinsatser; Yrkesrollen och Förhållningssätt. Varje tema innehöll både 
formulerade frågor och stödfrågor, detta för att försäkra oss om att belysa samtliga delar under 
alla intervjuer. 

5.4. Datainsamling 
Vid intervjuerna användes en intervjuguide som stöd för att kontrollera att samtliga 
frågeområden belystes. Vi båda deltog på samtliga intervjuer och ljudupptagning användes 
efter respondenternas godkännande. En av oss hade huvudansvaret för intervjun medan den 
andre kontrollerade att alla frågeområden belystes och ställde ibland följdfrågor. Vi valde att 
genomföra intervjuerna på detta sätt då vi ansåg att det underlättade för oss att en hade 
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kontroll på tiden, att samtliga områden belystes och för att aktivt lyssna in respondenten för 
att ha möjlighet att ställa relevanta följdfrågor. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det 
kräver aktivt lyssnande från intervjuaren för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Vi såg att 
det kunde vara till fördel om en av oss hade rollen som aktivt lyssnande under intervjun för att 
öka möjligheten till att relevanta följdfrågor kunde ställas. Att båda deltog under samtliga 
intervjutillfällen menar vi även ha underlättat analysarbetet då vi båda tagit del av de 
diskussioner och resonemang som förts under intervjuerna.  

Samtliga intervjuer ägde rum på respondenternas respektive arbetsplatser och varade mellan 
50 och 65 minuter. Intervjuerna genomfördes i enskilda samtalsrum på respondenternas 
arbetsplats vilket bidrog till att ingen utomstående kunde ta del av vad som uttrycktes under 
intervjuerna. Efter intervjuerna genomförts transkriberades dem i sin helhet.  

5.4.1. Avgränsning under arbetets gång  
Det ursprungliga syftet med uppsatsen var att även undersöka socialtjänstens arbete med 
mödrarna under graviditet. Vår intervjuguide innehöll därför frågor som berörde graviditet. 
Efter att intervjuerna hade genomförts valde vi att välja bort graviditet och endast fokusera på 
nyblivet föräldraskap. Denna avgränsning gjordes då vi upptäckte att respondenterna inte 
kunde svara på frågor om arbetet under graviditet eftersom de främst kom i kontakt med 
mödrarna när barnet var fött. Beslutet att välja bort frågor om graviditet gjordes innan det 
insamlade materialet bearbetades och analyserades.  

5.5. Databearbetning och analysmetod 
Inför bearbetningen av vårt material hämtade vi inspiration ifrån Malteruds (2009) 
beskrivning av analysmetoden systematisk textkondensering. Vi valde att ha ett induktivt 
tillvägagångsätt vid databearbetningen och lät därför vårt materials innehåll styra vilket 
resultat som presenterades och analyserades (jfr. ibid.). Inför bearbetningen av materialet hade 
uppsatsens teoretiska referensram inte fastställts. Detta resulterade i att vi utgick från det 
insamlade materialets innehåll istället för att styras av förbestämda teorier. De kategorier 
resultatet presenteras utifrån växte stegvis fram ur vårt materials innehåll.  

Analysmetoden systematisk textkondensering består av fyra olika steg och nyckelord för de 
olika stegen är: helhetsintryck, meningsbärande enheter, abstrahera innehållet i de 
meningsbärande enheterna och till sist att sammanfatta innehållet (Malterud 2009). Vi 
bearbetade materialet stegvis och använde oss delvis av de ovanstående stegen. 

Vårt första steg vid bearbetningen var att skriva ut det transkriberade materialet för att sedan 
läsa igenom det i sin helhet. Vi valde att skriva ut materialet då vi upplevde det lättare att 
bekanta oss med materialet i pappersform. Materialet lästes igenom och återkommande teman 
urskildes och färgmarkerades. Därefter identifierades meningsbärande enheter vilket enligt 
Malterud (2009) är textbitar som är av relevans för en studies syfte och frågeställning. De 
meningsbärande enheterna klipptes ut och sorterades sedan om till 22 koder. Malterud (2009) 
beskriver att kodning innebär att kategorisera de meningsbärande enheterna utifrån deras 
likheter och koden ger dem en beteckning. När materialet kodats och det för uppsatsen 
irrelevanta materialet lagts åt sidan lästes materialet inom varje kod igenom och kodades om. 
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Några koder slogs ihop och bildade tillsammans nya koder. Ytterligare irrelevanta koder för 
uppsaten sorterades i detta skede bort. Slutligen kvarstod elva koder. 

För att underlätta hanteringen samt få en systematisk och överskådlig bild av materialet 
konstruerades en matris (se bilaga 4). Matrisen konstruerades i samband med att 
kodningsprocessen påbörjades. När vi kodade om materialet samt slog ihop koder så ändrade 
vi i vår matris genom att förflytta koderna inom matrisen. Malterud (2009) menar att en 
matris kan vara till hjälp med att organisera materialet och för att se vart de meningsbärande 
enheterna ”hör hemma”. I matrisen vi konstruerade numrerade vi respondenterna och 
placerade dem vågrätt. Lodrätt placerades varje kod. Genom matrisen kunde vi lodrätt se hur 
varje respondent svarat kopplat till de olika koderna. Vågrätt kunde vi se hur samtliga 
respondenter svarat kopplat till en enskild kod. Genom att organisera materialet på detta sätt 
kunde vi tydligt se de aspekter som ”stack ut” samt aspekter som inte var relevanta för 
uppsatsens syfte och frågeställningar. 

De elva koderna sorterades utifrån hur de hörde samman och tre olika kodgrupper bildades. 
Den första kodgruppen kallade vi Mödrarnas stödbehov i föräldraskapet och innehöll 
koderna: stödbehov, insikt om funktionsnedsättningen, svårigheter i föräldraskapet. Den andra 
kodgruppen benämndes för Stödinsatser och arbetssätt vilket innefattade koderna: 
stödinsatser och anpassat arbetssätt. Den tredje kodgruppen kallade vi Omständigheter som 
kan försvåra arbetet. Denna kodgrupp innehöll koderna: kvinnornas rädsla i mötet med 
professionella, frivillighet och tvång, föräldrars rätt och barns rätt samt behov av verktyg. 

När kodgrupperna bildats var vårt nästa steg att bygga ihop det bearbetade materialet igen 
vilket Malterud (2009) beskriver som kondensering. Vi gjorde det genom att skapa det 
Malterud kallar för artefakter, vilket innebär konstgjorda citat som speglar kodens innehåll. Vi 
läste igenom varje kod för sig och formulerade konstgjorda citat från det. Dessa artefakter var 
sedan ett stöd när vi presenterade resultatet.  

Resultatet har presenterats under tre huvudrubriker som är benämnda efter kodgrupperna som 
bildades under databearbetningen. Under varje huvudrubrik finns tillhörande underrubriker 
som utgår från de koder som tillhörde varje kodgrupp. Vi har valt att namnge underrubrikerna 
med kortare citat från respondenterna som speglar underrubrikens innehåll. Vid presentation 
av resultat och analys har ingen vikt lagts vid respondenternas olika yrkesroller då vi inte har 
som syfte att jämföra utifrån yrkesroll. Det presenterade resultatet har sedan, i kapitlet analys, 
analyserats med hjälp av de två diskurserna normalitetsdiskursen och den goda viljans 
diskurs. Dessa två diskurser valdes då vi såg att de kunde användas som teoretiska perspektiv 
för att uppnå en ökad förståelse för det insamlade materialet.  

5.6. Validitet eller trovärdighet 
Inom kvalitativ forskning används begreppen trovärdighet och validitet synonymt (Kvale & 
Brinkmann 2009). En studies validitet eller trovärdighet handlar om hur väl man har 
undersökt det man påstår sig undersöka (ibid.). Validitet delas ofta in i intern validitet och 
extern validitet. En studies interna validitet handlar om hur relevant undersökningsmetoden är 
för det man undersöker (Malterud 2009). För den interna validiteten är det viktigt att 
kontrollera att den metod man använt sig av är lämplig för att ge giltiga svar på studiens 
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frågeställningar (Malterud 2009). Under samtliga intervjuer frågade vi hur respondenten 
skulle beskriva begreppet intellektuell funktionsnedsättning. Tanken med det var att försäkra 
oss om att vi och respondenterna pratade om samma målgrupp. Vi redogjorde även för vår 
definition av nyblivet föräldraskap, för att försäkra oss om att respondenterna var införstådda i 
vad vi menade med begreppet. Genom detta avsåg vi att öka uppsatsens interna validitet. 

Valet att konstruera en matris vid databearbetningen anser vi bidrar till att höja uppsatsens 
validitet då matrisen gjorde att vi fick en översiktlig bild över materialet som förenklade den 
systematiska bearbetningen av vår insamlade data. Detta tror vi har ökat möjligheten för att 
resultatet presenterats på ett trovärdigt sätt utifrån det respondenterna lyfte fram som centralt.  

Extern validitet handlar om en studies överförbarhet, det vill säga om studiens resultat kan 
överföras och återfinnas i en annan kontext (Malterud 2008). Kvale och Brinkmann (2009) 
skriver om analytisk generalisering vilket innebär en bedömning om resultaten kan användas 
för att ge information om hur det kan se ut i liknande situationer. Vi menar att vårt resultat i 
viss mån kan ge en bild av det arbete som bedrivs inom socialtjänsten med mödrar med 
intellektuell funktionsnedsättning även i andra kommuner. I vilken grad den analytiska 
generaliserbarheten är möjlig beror på likheter och skillnader mellan den kontext resultatet 
har framkommit i och det sammanhang resultatet ska överföras till (ibid.). 

5.7. Reliabilitet eller tillförlitlighet  
Begreppet reliabilitet används inom kvalitativ forskning synonymt med begreppet 
tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann 2009). En studies reliabilitet eller tillförlitlighet handlar 
om möjligheten att få samma resultat om studien genomfördes vi en annan tidpunkt eller av 
en annan forskare. När forskaren har insamlat data genom intervjuer kan tillförlitligheten ha 
påverkats av faktorer som vem som intervjuar och hur materialet från intervjuerna bearbetats 
(ibid.). Reliabiliteten påverkas genom hela arbetets gång av forskarens egen person (Malterud 
2009). Det är viktigt att vara medveten om att man som forskare styrs utav sin förförståelse, 
och att redogöra för sin förförståelse för läsaren. Detta ökar möjligheten för en läsare att förstå 
hur forskaren kom fram till ett visst resultat (ibid.). Detta är något som vi diskuterar om i 
kapitel 8.3. Metoddiskussion. Genom att vi tydligt beskrivit vårt tillvägagångssätt i arbetet 
med uppsatsen ser vi att det höjer reliabiliteten då det ökar möjligheten för en annan forskare 
att använda samma tillvägagångssätt som vi gjort. Detta kallas även för en studies transparens 
(Yin 2013).  

En intervjusituation påverkas av fler faktorer än hur intervjuaren väljer att ställa frågor. 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att en intervju även påverkas av var intervjun 
genomförs. Om en intervju genomförs på intervjupersonernas arbetsplats finns en risk att 
intervjupersonernas svar grundas i en vilja om att framstå som goda medarbetare inom sin 
organisation (ibid.). Vi valde att genomföra intervjun på respondenternas respektive 
arbetsplatser, detta för att underlätta för respondenterna så det inte krävdes att de skulle resa 
till universitetet för att intervjun skulle kunna genomföras. Samtliga intervjuer ägde rum i 
enskilda samtalsrum, vilket innebar att intervjuerna skedde ostört och att ingen ytterligare 
kunde ta del av respondenternas resonemang. Detta tror vi bidrog till att respondenterna 
uppriktigt vågade uttrycka sina tankar och uppfattningar.  
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5.8. Etiska överväganden 
Under arbetet med vår uppsats har vi utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Inför intervjutillfällena formulerades ett skriftligt informationsbrev (se bilaga 1) där vi tog 
hänsyn till de forskningsetiska principerna. Informationsbrevet innehöll information om 
uppsatsen och dess syfte samt att medverkan var frivillig. Vidare framkom att respondenterna 
när som helst kunde avbryta sin medverkan samt att de kunde avstå från att svara på frågor 
eller avbryta intervjun. Med denna information beaktade vi informationskravet (jfr. 
Vetenskapsrådet 2002). I informationsbrevet beskrevs att det insamlade materialet skulle 
förvaras så ingen obehörig kom i kontakt med det. Vidare framkom att respondenterna skulle 
avidentifieras i uppsatsen. Detta för att skydda intervjupersonernas identitet och beakta 
konfidentialitetskravet (jfr. ibid.).                   

För att beakta nyttjandekravet har det insamlade materialet förvarats så att ingen obehörig har 
kommit åt det (jfr. Vetenskapsrådet 2002). Det inspelade och transkriberade materialet har 
raderats, då det enbart har använts till denna uppsats. När vi muntligt hade läst 
informationsbrevet vid intervjutillfället frågade vi om intervjupersonerna samtyckte till 
deltagande i intervjun, och vi beaktade därmed samtyckeskravet. Samtyckeskravet syftar till 
att respondenterna måste samtycka till deltagande i studien innan uppgifter får inhämtas. 
Enligt samtyckeskravet har respondenten rätt att när som helst avbryta sin medverkan samt 
avstå att svara på frågor (ibid.). Samtliga intervjupersoner samtyckte till deltagandet och skrev 
under blanketten för skriftligt samtycke (se bilaga 2). De ifyllda blanketterna har förvarats så 
att ingen obehörig har kommit i kontakt med den. 

För att säkerställa att respondenterna skulle vara avidentifierade valde vi att inte skriva ut 
namn eller kommun i det transkriberade materialet. Det transkriberade materialet har under 
arbetets gång förvarats så att ingen utöver oss och vår handledare kommit i kontakt med det. 
Matrisen som konstruerades i samband med databearbetningen har förvarats hemma hos en av 
oss med avsikt att ingen obehörig ska komma i kontakt med den. Genom detta har vi under 
arbetets gång fortsatt beaktat konfidentialitetskravet. I informationsbrevet som respondenterna 
tagit del av framkom att det insamlade materialet från intervjun endast skulle användas i vårt 
arbete med uppsatsen. Genom att materialet endast använts till vår uppsats har vi även beaktat 
nyttjandekravet (jfr. Vetenskapsrådet 2002). Respondenterna fick våra kontaktuppgifter och 
informerades om att de fick kontakta oss om de ville ändra på eller tillägga någonting. 
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6. Resultat 

I föreliggande kapitel presenteras resultatet av de fem intervjuerna med yrkesverksamma 
inom socialtjänsten.  I presentationen har ingen vikt lagts vid vem av respondenterna som har 
sagt vad, utan resultatet presenteras utifrån de centrala aspekter som blev synliga under 
bearbetningen av materialet. Resultatet presenteras under tre huvudrubriker med tillhörande 
underrubriker. 

6.1. Mödrarnas stödbehov i föräldraskapet  

6.1.1. ”Det är ett stöd som behövs under lång tid” 
Det framkom skilda meningar om mödrar med intellektuell funktionsnedsättning har potential 
att utveckla sina förmågor och därmed även sitt föräldraskap. Majoriteten av respondenterna 
uttryckte en tydlig åsikt om att mödrarna kan utveckla sin föräldraförmåga om de får tillgång 
till ett adekvat stöd. Det framkom även en uppfattning om att mödrarna inte hade kapacitet att 
utveckla sin föräldraförmåga. Det som ansågs vara avgörande för att mödrarna skulle klara ett 
föräldraskap var att de hade insikt om sin funktionsnedsättning och var medvetna om sina 
svårigheter.  

Respondenterna ansåg att mödrar med intellektuell funktionsnedsättning behöver anpassat 
stöd i ett nyblivet föräldraskap. Det framkom att dessa mödrar sällan deltar i generella 
föräldrastödsgrupper och en förklaring som kom till uttryck var att mödrarna på grund av 
osäkerhet inte vågade delta. Respondenterna uttryckte att det fanns behov av anpassade 
föräldrastödsgrupper till dessa mödrar. De anpassade grupperna skulle innehålla färre 
deltagare och mer utrymme för ett individuellt anpassat stöd för att passa mödrarna.  

Mödrar med intellektuell funktionsnedsättning uppfattades ha behov av ett långvarigt och 
kontinuerligt stöd i sitt föräldraskap. Behovet av långvarigt och kontinuerligt stöd uppfattades 
bero på att en intellektuell funktionsnedsättning är bestående och inte någonting som går över. 

Ofta är det ju så här att man sätter in ett stöd och så märker man att “ja men det blev lite 
bättre”. Då tar man bort stödet och så sänks det igen. För att det här är ju en konstant. 
Det är ju en hjärnskada. Det är ju någonting som inte är reparerbart på det viset.  

Mödrarna ansågs ha ett omfattande stödbehov i sitt föräldraskap. En uppfattning som 
framkom var att en del mödrar med intellektuell funktionsnedsättning skulle behöva ”en egen 
personlig assistent i föräldraskapet” för att klara av att ta hand om sitt barn. En respondent 
uttryckte att detta skulle vara ett bra stöd för familjerna, men såg inte att det var möjligt på 
grund av de omfattande resurser det skulle kräva.  

 6.1.2. “Nej det är inget fel på mig, jag har bara lite dyslexi” 
En återkommande uppfattning var att mödrar med intellektuell funktionsnedsättning inte hade 
förståelse för de begränsningar som funktionsnedsättningen medför. Vid intervjuerna ställdes 
en fråga om vad som är svårast i föräldraskapet för mödrar med intellektuell 
funktionsnedsättning. En respondent svarade följande: 

Det är nog det här att man inte räcker till fast man tycker det. Insikten om att ens egna 
handikapp och svårigheter sätter stopp för att kunna utveckla ett bra föräldraskap. Och 



23 
 

att man heller inte har insikt om att man har ett behov av hjälp. För det hänger ihop. 
Tycker du inte att du är dålig på något och tycker att du räcker till, då kan du inte förstå 
varför du ska ha hjälp. Det är nog någonting som är svårt att förstå.  

Insikt och acceptans om funktionsnedsättningen ansågs vara avgörande för hur modern 
klarade ett föräldraskap. De mödrar som hade insikt om och acceptans för sin 
funktionsnedsättning ansågs klara ett föräldraskap bättre än de som inte hade det.  

Det är ju en jävla skillnad om någon är medveten om att “det här är mitt problem”. Då 
är det ju inga problem. Men det är ju det som är det största problemet. Att man är i ett 
förnekande som inte är av denna världen. Och då kan man ju inte säga att “du har 
problem med det här”. “Nej det har jag inte”.  

Ovanstående citat visar att det fanns erfarenhet av att mödrar med intellektuell 
funktionsnedsättning ibland förnekade sin funktionsnedsättning. En respondent hade mött 
flera föräldrar som skyllde sina svårigheter på dyslexi istället för att erkänna sin intellektuella 
nedsättning. Insikt och acceptans om funktionsnedsättningen sågs som en förutsättning för att 
kunna arbeta med och stödja dessa mödrar i ett föräldraskap.  

6.1.3. “Det lilla barnet är lätt att ta hand om” 
Mödrar med intellektuell funktionsnedsättning uppfattades vara bättre på att ta hand om ett 
litet barn och att föräldraskapet blir svårare för dem när barnet blir äldre. Mödrarna 
uppfattades ha lättare att tillgodose ett litet barns behov av mat, sömn och närhet, men ha 
svårare med att sätta gränser, vägleda och skapa struktur i vardagen. Detta exemplifieras 
genom följande citat:  

Jag har en uppfattning om att när kraven som kommer när barnet växer och det ställer 
mer krav på föräldrarna, det är då det brister. Det går an så länge barnet är jättelitet och 
ligger i vagn och man bär omkring på det. Men sen när barnet börjar bli rörligt och det 
ska utvidga sina vyer, det är då det ställer större krav på föräldrarna. Man ska möta 
skolan och förskolan, man ska till tandläkaren och alla dom här bitarna ska fungera. Det 
är då jag upplever att det kan bli krockar ibland.   

Något som uppfattades vara svårt i föräldraskapet för mödrarna var förmågan att överföra 
kunskap och erfarenheter ifrån en situation till en annan. Mödrarna ansågs ha svårt att komma 
ihåg saker och att generalisera erfarenheter och kunskap, vilket följande citat ger uttryck för:  

Den personen jag tänker på har lätt när det är ett spädbarn och mycket svårare när det 
blir ett större barn. Mycket svårare att generalisera och att förändra. Det kan lätt bli att 
det fastnar. Alltså tycker du om spagetti och köttfärssås så äter de bara spagetti och 
köttfärssås. Har någon sagt att du ska kolla vilken temp barnet har så kollar man alltid 
tempen. Svårt att veta när man ska göra olika aktiviteter.  

Ytterligare en uppfattning om vad som var svåraste i föräldraskapet för dessa mödrar var att 
sätta barnets behov framför sina egna. Mödrarna beskrevs ha svårt att förstå att barnets behov 
är viktigare än sina egna, och att detta var en följd av moderns funktionsnedsättning.  
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6.2. Stödinsatser och arbetssätt  

6.2.1. ”Det blir liksom skräddarsytt” 
Respondenterna hade olika yrkesroller och mötte mödrar med intellektuell 
funktionsnedsättning i olika sammanhang. De stödinsatser som respondenterna redogjorde för 
var både insatser som beviljats efter utredning av socialsekreterare på socialtjänsten och 
öppna insatser som inte krävde myndighetsbeslut. En annan insats som framkom var 
omhändertagande och placering av barnet utanför det egna hemmet, vilket även var den enda 
insats som kunde tillämpas genom tvång. 

I alla kommuner där respondenterna arbetade fanns föräldragrupper som riktade sig till alla 
nyblivna föräldrar. I två kommuner fanns anpassade föräldragrupper som riktade sig till 
föräldrar som av någon anledning behövde extra stöd i sitt föräldraskap. Det fanns ingen 
föräldrastödsinsats som riktade sig enbart till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. 

Mödrar med intellektuell funktionsnedsättning kunde erbjudas behovsprövade insatser som 
var riktade till familjen. Detta kunde vara insatser som samtalsstöd i olika former, stöd i 
hemmet, boendestöd, kontaktfamilj och familjehem. Detta var insatser som socialtjänsten 
kunde erbjuda alla som hade behov av stöd i sitt föräldraskap. Insatsernas utformning och 
innehåll varierade utifrån vilket behov familjen hade.  

Man kan få ett föräldrastöd och det blir liksom skräddarsytt beroende på vilket behov 
det är. Det kan vara att man är hemma där och hjälper till att få till en struktur eller det 
kan vara att man kommer hit och pratar om föräldraskapet i sig.  

Vid intervjuerna framkom ytterligare en insats som även var till hjälp vid en bedömning av 
moderns föräldraförmåga. Denna insats var ett utredningshem där föräldern vistades 
tillsammans med sitt barn under en period. Insatsen utredningshem syftade till att observera 
hur mödrarna klarade ett föräldraskap, vilket sedan kunde ligga till grund för en 
socialsekreterares bedömning av moderns föräldraförmåga. 

6.2.2. “Att både se styrkor och svagheter” 
I de anpassade föräldragrupperna deltog ett färre antal föräldrar och barn än i de generella 
grupperna. Man kunde delta i dessa föräldragrupper både under graviditet och när barnet var 
fött. I föräldragrupperna träffades man varje vecka under en längre tid, både enskilt och i 
grupp. Föräldragruppernas utformning skiljde sig något åt mellan de olika kommunerna. I den 
ena gruppverksamheten träffades man en gång i veckan och i den andra träffades man två 
gånger i veckan. Gruppverksamheternas innehåll varierade utifrån deltagarnas behov och 
önskemål. En av gruppverksamheterna var utformad för att likna en förskole- och hemmiljö. 

Vi har övergångar och vi fikar, pysslar och vi leker och vi har sångsamling, så att det 
blir ganska så förskolelikt och även hemlikt. Olika situationer som man faktiskt gör 
hemma. Man äter mat, man går på toa och man har aktiviteter och lugna aktiviteter.  

Avsikten med de anpassade gruppverksamheterna var att deltagarna skulle ha möjlighet att 
dela med sig av erfarenheter och tankar med varandra. Mödrarna var delaktiga i att bestämma 
innehållet och gruppverksamheterna utformades därmed utefter mödrarnas behov och 
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önskemål. En respondent som arbetade med samtalsstöd menade att det var mödrarna som 
satte upp målen och bestämde hur stödet skulle utformas.  

Det generella är att föräldrarna är de som bestämmer målen, så att det är inte jag som 
ska bestämma vart vi ska ta vägen. Föräldrarna kommer hit med ett bekymmer och då sa 
vi ju hålla oss där. Sen kan det uppstå andra saker under vägen som gör så att det formas 
om, men föräldrarna är dom som styr. Och jag är ett bollplank som kommer med lite 
förslag: vi skulle kunna testa så här? och hur ska vi göra då? 

Ett gemensamt upprättat mål sågs i allt stöd som en förutsättning för att kunna komma framåt 
i arbetet. Mödrar med intellektuell funktionsnedsättning ansågs, i likhet med andra föräldrar, 
ha både starka och svaga sidor som förälder. Det ansågs vara viktigt att både se till mödrarnas 
styrkor och svagheter i föräldraskapet.  

 6.2.3. ”Man måste vara extra tydlig” 
Samtliga respondenter menade att det var skillnad mellan att möta mödrar med intellektuell 
funktionsnedsättning och andra mödrar. Respondenterna menade att det var viktigt att anpassa 
sitt arbetssätt när de mötte dessa mödrar. Arbetssättet kunde anpassas genom att vara tydlig, 
prata konkret, sänka sitt tempo och vägleda på fler sätt än enbart genom verbal 
kommunikation. Tydlighet var ett återkommande tema i samtliga intervjuer.  

Att vi måste vara tydligare vi som jobbar, att vi kanske får försöka tänka: “hur ska vi nå 
fram med vårt budskap?”. Inte bara kanske med ord utan i skrift och andra hjälpmedel. 
Det är det jag menar att det är en utmaning för oss att inte bara tänka att nu förstår den 
bara som sitter mittemot utan vi måste använda oss av alla sinnen tror jag på något vis. 

Det ansågs även vara viktigt att anpassa den verbala kommunikationen genom att använda 
enkla ord och att upprepade gånger förklara ordens innebörd.   

Man får vara väldigt försiktig. Och jag tror också att man får vara väldigt noga med att 
förklara orden och förklara vad det handlar om. Och inte tro att det räcker en gång. Man 
kanske måste säga det gång, på gång, på gång eftersom man är osäker i vad orden 
innebär. Dom här orden som används inom socialtjänsten när man är orolig. Anmälan 
av oro och sådär. Bara ordet anmälan kan göra någon jätterädd.  

Både i gruppverksamheterna och i de enskilda stödinsatserna i hemmet användes 
direkthandledning, vilket innebar att man vägledde mödrarna i direkta situationer. Detta sätt 
att arbeta var något som respondenterna ansåg gav det bästa resultatet. 

Min erfarenhet är att samtal kan vara bra för då kan man sitta och prata och få tillit till 
varandra. Lära känna varandra och så. Men om man ska träna eller lära någonting så får 
det vara på plats där man gör det. Vid skötbordet, vid frukostbordet, på väg till 
förskolan eller vad det kan vara. Då får man de bästa resultaten och den bästa 
förståelsen för vad det handlar om. 

I en gruppverksamhet användes video-samspelsmetoden Marte Meo för att på ett konkret sätt 
kunna vägleda föräldern genom att visa inspelade situationer där föräldern samspelade med 
sitt barn.  
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Att anpassa sitt arbetssätt och kommunikation ansågs vara förutsättning för att kunna etablera 
en god relation med mödrarna. En god relation var något respondenterna menade var 
avgörande för om mödrarna frivilligt skulle ta emot stöd ifrån socialtjänsten.  

6.3. Omständigheter som kan försvåra arbetet  

6.3.1. ”En rädsla för att mötas av att man inte duger”  
Respondenterna uppfattade att mödrar med intellektuell funktionsnedsättning kände sig 
misstrodda av sin omgivning och var rädda för att inte bli accepterade som föräldrar. De 
upplevde också att mödrarna kände sig rädda för att bli missförstådda och att barnet skulle tas 
ifrån dem. 

Det finns en misstro mot samhället för att man inte ska få vara förälder. Och man är 
rädd. Man har varit med om saker som gör att man tror att “dom vill sätta dit oss”. Den 
känslan liksom. Och det är väldigt skört. Det är väldigt skört att jobba. Man får vara 
väldigt försiktig.   

Mödrarnas rädsla sågs som ett hinder i arbetet med att stödja dem i sitt föräldraskap. Rädslan 
kunde leda till att mödrarna inte sökte hjälp eller ville ta emot stöd ifrån socialtjänsten. 
Rädslan kunde även leda till att det blev omöjligt att arbeta med familjen. Det framgick att det 
fanns familjer som valt att bryta kontakten med socialtjänsten genom att flytta till en annan 
kommun.  

Det kan lika gärna vara att familjen sluter sig och vägrar ta emot någon hjälp alls och 
det blir väldigt svårt att jobba. Det kan mycket väl vara så. Det har vi också varit med 
om. Där man till och med bestämt sig för att flytta för att man tror att man ska kunna 
vara i fred i en annan kommun. Och då blir det ju... Så blir det ju inte.  

Avgörande för om mödrarna vågade söka hjälp och ta emot stöd uppfattades vara att 
relationen mellan mödrarna och socialtjänsten präglades av trygghet och förtroende, vilket 
följande citat exemplifierar: 

För att man ska be om hjälp, då ska man känna sig trygg. Man ska våga säga det. Man 
ska veta att den här personen inte är ute efter mig och det är inte någon som ska ta mitt 
barn. För det vet jag ju att många är oroliga för. Vad händer om jag säger detta? Får jag 
behålla mitt barn? Så det är viktigt att man har etablerat en bra kontakt och man har en 
tillit till varandra och vågar säga att det här är jobbigt.  

En god kommunikation och ett gott bemötande sågs som förutsättningar för att skapa en trygg 
och förtroendefull relation. Respondenterna uttryckte att mödrarna såg socialtjänsten som 
farlig eftersom de trodde att socialtjänsten skulle ta deras barn i från dem. Denna rädsla för 
socialtjänsten uppgav respondenterna att de arbetade med att förändra, bland annat genom att 
förklara att socialtjänsten arbetar för att stödja familjer för att barn och föräldrar ska kunna bo 
tillsammans. En sätt att avdramatisera kontakten med socialtjänsten var att prata om att alla 
någon gång behöver hjälp och att det är bra att man frågar om hjälp.  

Jag brukar prata mycket om att alla behöver hjälp, alltså göra det ganska normalt. Alltså 
att det är het normalt att man känner sig villrådig och att det är bättre att fråga, för vi är 
mer oroliga om man inte frågar.  
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Respondenterna menade att det även var viktigt att vara ärlig och uppriktig mot mödrarna 
genom att också informera om att en utredning på socialtjänsten kan leda till att barnet inte 
kan bo kvar med modern.  

6.3.2. “En form av lite frivilligt tvång” 
Respondenterna upplevde att mödrarna ofta frivilligt tog emot stöd i sitt föräldraskap, men 
reflekterade över om mödrarna själva ansåg att stödet var frivilligt eller om de upplevde sig 
tvungna att ta emot stödet för att få behålla sitt barn.  

Men om dom inte tackar ja så kan det ju faktiskt hända att dom liksom... Alltså det är en 
förutsättning för att kunna ha sitt barn. Men egentligen är det ju inget tvång... Förstår 
ni?  

Om mödrarna inte ville ta emot frivilligt stöd i sitt föräldraskap och respondenterna var 
oroliga för barnet uppgav samtliga respondenter att de följde rutinen om 
anmälningsskyldighet för oro om att ett barn far illa. Det fanns en uppfattning om att de flesta 
yrkesverksamma som kommer i kontakt med mödrar med intellektuell funktionsnedsättning 
reflekterar över om föräldraskapet kommer att fungera. Denna fråga uppfattades vara 
vanligare om modern hade en intellektuell funktionsnedsättning. 

Jag tror att den frågan är väldigt vanligt förekommande. Alla som har kontakt med 
familjen skulle jag nog tro funderar på det. Alltså: “går det här?”. Det är nog en vanlig 
fråga. /.../ Man har alltid med sig det, och jag tror man har det med sig mer än om en 
ung mamma. Säg att man får barn när man är 16-17 år. Jag har en uppfattning om att 
man frågar sig den frågan mer om mamman är 25 år och har ett intellektuellt 
funktionshinder. 

Respondenterna uppgav att kontakten med mödrarna var mer intensiv när de var oroliga för 
barnet. De ville även ha tätare kontakter när barnet var nyfött för att få insyn i familjen för att 
kunna se hur väl modern klarar att ta hand om barnet. En respondent som arbetade med 
stödinsatser i hemmet beskrev att arbetet till viss del syftade till att se till så att barnet inte for 
illa genom att kontrollera de praktiska förutsättningarna i hemmet.  

Ja alltid kolla: Finns det mat? Har ni blöjor? Alltså vi pratar om det. Finns det blöjor? 
Hur ser ekonomin ut? Är det okej med ekonomin idag? “Ja nej men det är lite dåligt”. 
Men har barnet blöjor? “Ja”. Får jag se? Har barnets välling? “Ja det har välling”. Får 
jag se? 

Även familjecentralens arbete handlade ibland om att upprätthålla en kontakt med modern. En 
bibehållen kontakt medförde att respondenterna upplevde en trygghet över att mödrarna eller 
andra yrkesverksamma skulle kontakta dem om det uppstod svårigheter i familjen.  

Så då träffar vi ju familjen under en gång i veckan och då får man ju lite insyn och lite 
förtroende och tillit till varandra så att man kan fortsätta prata i de här individuella 
samtalen. Och då kanske man ser att: det här funkar nog, i samförstånd med BVC. Vi 
behöver inte gå längre än så här. Men att man knyter dem väldigt nära till 
familjecentralen istället då, med goda relationer så att man vet att de vänder sig dit om 
det är någonting. 
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6.3.3. “Det blir en krock ibland” 
Respondenterna betonade rätten att skaffa barn för kvinnor med intellektuell 
funktionsnedsättning och ansåg att det var en rättighet som inte skulle fråntas dessa kvinnor. 
Samtidigt fanns en uppfattning om att kvinnans rätt att skaffa barn inte alltid överensstämde 
med barnens rätt till en säker och trygg uppväxt.  

Många tycker ju att alla har rätt att få barn, där har vi den diskussionen. Alla har rätt. 
Fast då måste man komma ihåg att: Ja det har alla, men alla har inte de förutsättningar 
som ett barn behöver. Tyvärr.  

En respondent menade att det kan uppstå krockar mellan barnens rättigheter och föräldrarnas 
rättigheter och frågade sig själv: “Är det förälderns rätt eller barnets rätt som ska styra?”. 
Vid intervjuerna framkom en åsikt om att vem som helst ska ha rätt att skaffa barn och att 
samhället har ansvar att stödja dessa familjer så familjesituationen blir bra för barnen.  

Det är absolut en rättighet och det är liksom för vem som helst, det ska inte finnas 
någon centralt organ som säger att ”du får eller du får inte” så. Sen så bör ju vi som är 
samhällets skydd också rusta oss för det. Alltså att vi också kan stötta och hjälpa till på 
ett bra vis. Så att det också blir bra för de här barnen, så att de kan bo hemma och att det 
blir fint.  

Familjer ansågs ha rätt till omfattande stöd i hemmet. Respondenterna menade att man i första 
hand skulle stödja familjen i hemmet och sträva efter att barnet skulle bo tillsammans med sin 
förälder. Samtidigt menade respondenterna att det inte var bra för ett barn att ha för många 
olika människor att förhålla sig till i sitt hem, vilket exemplifieras genom följande citat:  

Sen kan man också diskutera insatser i hemmet. Mycket, mycket, mycket men då måste 
man också tänka såhär: Det finns en viss gräns. Man kan inte ha hur mycket olika 
personer som helst i ett hem. För ett barn ska också knyta an till få vuxna. /.../ Och man 
måste ha med sig om man tror på en förändring eller inte. För gör man inte det, då måste 
man ju se till att barnet fort, som liten, behöver knyta an till en vuxen där man tänker att 
de ska bli kvar.  

En respondent menade att “gränsen går när barnet ser för mycket vuxna hela tiden runt sig, 
så att det nästan blir som en institution hemma”. Resonemang fördes kring hur man kan 
arbeta för att förbereda kvinnorna inför ett föräldraskap för att förebygga att barn till dessa 
mödrar inte ska fara illa. Det upplevdes vara svårt att bedriva ett förebyggande arbete 
eftersom kvinnorna ansågs sakna insikt om sin funktionsnedsättning och de svårigheter den 
medför.  

6.3.4. “Vi behöver ha en större verktygslåda” 
Alla respondenter upplevde att de behövde mer kunskap om föräldraskap hos personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. Det framkom uppfattningar om att det fanns fler mödrar 
med intellektuell funktionsnedsättning idag än vad det tidigare funnits. Majoriteten av 
respondenterna ansåg sig ha bristande kunskaper och verktyg för att kunna stödja dessa 
mödrar på ett adekvat sätt.  

Vi är väldigt osäkra i det här: Hur ska vi göra? Hur ska vi tänka? Vi har med oss ett 
bagage av historia om hur det har varit. Det är inte så förfärligt längesen som man 
tvångssteriliserade och så vidare. Man ansåg att det här var absolut förbjudet. Så det är 
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nog inte konstigt att vi känner oss osäkra i hur vi ska bemöta det här. Och rent 
kunskapsmässigt i samhället så finns det ju inte heller någon... Man är inte bekväm i 
situationen.  

Respondenterna ansåg att stödet till dessa mödrar behövde utvecklas och förbättras. Det 
uttrycktes bland annat att anpassade gruppverksamheter och tillämpbara metoder i arbetet 
behövde utvecklas. Flera respondenter gav som förslag att arbetet kunde utvecklas genom att 
se till hur andra kommuner arbetar med dessa mödrar.  

Det här har gjorts och det här har fungerat bra någon annanstans. Så att man kan dela 
med sig lite av kunskap. Det är det vi försöker, att snegla liksom på andra delar i 
Sverige och även utomlands. Hur gör man på olika ställen och vad är framgångsrikt? 
För man behöver ju rusta upp sig, man behöver ta hand om den här målgruppen på ett 
vettigt vis.  

Majoriteten av respondenterna uppgav att de själva sökt kunskap och vägledning för sitt 
arbete med mödrar med intellektuell funktionsnedsättning. Ett sätt att söka vägledning var att 
de kontaktade en extern handledare med specialiserad kunskap om föräldraskap hos personer 
med intellektuell funktionsnedsättning. Respondenterna lyfte även ett behov av att utvärdera 
det stöd som fanns, för att se hur det befintliga stödet kunde förbättras ytterligare. Vid 
intervjuerna ställdes frågor om deras uppfattningar om hur mödrarna upplever det befintliga 
stödet. Mödrarna uppfattades vara positiva till att ta emot stöd, men att det fanns en oro över 
att bli misstrodd och missförstådd. En respondent svarade att de inte hade frågat mödrarna om 
det, men ansåg att det var en viktig aspekt som respondenten skulle ta med sig vidare till sin 
arbetsgrupp.  

6.4. Sammanfattande resultat 
Sammantaget visar resultatet att de intervjuade yrkesverksamma inom socialtjänsten uppfattar 
att mödrar med intellektuell funktionsnedsättning har ett omfattande och långsiktigt behov av 
stöd i sitt föräldraskap. Stödet ansågs behöva anpassas efter mödrarnas behov utifrån de 
svårigheter funktionsnedsättningen medför. Det framgick att det inte fanns någon 
föräldrastödsinsats som riktade sig enbart till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning. 
De vanligaste stödinsatserna som erbjöds mödrarna var samtalsstöd, stöd i hemmet och 
anpassade gruppverksamheter.  

Mödrarnas bristande insikt och acceptans för sin funktionsnedsättning samt rädsla för kontakt 
med socialtjänsten ansågs utgöra svårigheter i arbetet. Mödrarnas rädsla kunde leda till att de 
inte frivilligt tog emot stöd och att tvångsåtgärder kunde bli aktuella om moderns bristande 
föräldraförmåga kunde leda till att barnet for illa. Arbetet upplevdes även försvåras av att 
mödrarna uppfattades ha svårt att överföra kunskap från en situation till en annan och att sätta 
sig in i barnets perspektiv. En förutsättning för att nå ett framgångsrikt arbete ansågs vara att 
skapa en god relation och sätta upp gemensamma mål för arbetet. Det uttrycktes ett behov av 
mer kunskap om föräldraskap hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och att det 
saknades verktyg, så som metoder och rutiner för arbetet.  
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7. Analys 

I föreliggande kapitel analyseras resultatet med hjälp av de två diskurserna 
normalitetsdiskursen och den goda viljans diskurs. Vi analyserar resultatet under rubrikerna 
Ett avvikande föräldraskap och Ett stöd präglat av kontroll.  

7.1. Ett avvikande föräldraskap 
Respondenterna anser att kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning har samma rätt som 
andra att skaffa barn och att samhället ska erbjuda det stöd modern behöver i sitt föräldraskap. 
Respondenterna menar att stödet till dessa mödrar behöver anpassas efter deras behov. Detta 
sätt att se på familjebildning och föräldraskap hos personer med intellektuell 
funktionsnedsättning speglar det övergripande målet med den svenska handikappolitiken. 
Personer med funktionsnedsättning ska ha rätt att leva som andra och att samhället ska 
anpassas efter individens behov (Tideman 2000). Utifrån detta tolkar vi att respondenterna 
anser att bilda familj och skaffa barn är normalt och något som även eftersträvas av personer 
med intellektuell funktionsnedsättning.   

Fahlgren (1999) menar att en normalitetsdiskurs inom socialt arbete bidrar till att upprätthålla 
föreställningar om vad som är normalt genom att peka ut det som är avvikande. Utifrån 
resultatet framkommer uppfattningar om att mödrar med intellektuell funktionsnedsättning 
avviker ifrån ett normalt föräldraskap, då de inte anses ha de förmågor som krävs för att vara 
tillräckligt bra förälder. Det finns ingen given definition av vad som är ett normalt 
föräldraskap, då vad som anses vara det normala utgår ifrån de värderingar som råder i ett 
visst sammanhang vid en bestämd tidpunkt (Socialstyrelsen 2005; Goffman 2014). Våra 
respondenters personliga uppfattningar om vad som är ett tillräckligt bra föräldraskap 
påverkas därför av den syn som råder, inom socialtjänsten och i samhället i stort, om vad som 
är ett normalt föräldraskap.  

Vad är då ett tillräckligt bra föräldraskap? Och vem kan avgöra det? Förutsättningar för att nå 
ett tillräckligt bra föräldraskap enligt respondenternas uppfattningar var att mödrarna hade 
insikt och acceptans för sin funktionsnedsättnings medförda svårigheter, kapacitet att utveckla 
sina förmågor, förmåga att förstå ett barns behov och förmåga att sätta barnets behov i främsta 
rummet. Ytterligare en förutsättning för att nå ett tillräckligt bra föräldraskap ansågs vara att 
mödrarna hade insikt om sitt stödbehov och var positiva till att ta emot stöd i föräldraskapet.  

Genom att respondenterna beskriver mödrarna som i behov av långsiktigt och omfattande stöd 
i sitt föräldraskap tolkar vi att de ses som avvikande föräldrar. Om man jämför mödrar med 
intellektuell funktionsnedsättning med andra mödrar som avviker från ett normalt 
föräldraskap, kan man tänka sig att mödrar med intellektuell funktionsnedsättning ses som 
dubbelt avvikande. Detta för att kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning redan är en 
avvikande grupp i samhället på grund av sin funktionsnedsättning och att dessa kvinnor 
historiskt sett inte haft rätt att skaffa barn (jfr. Grunewald 2009). Idag har kvinnor med 
intellektuell funktionsnedsättning i Sverige rätt att skaffa barn, men ses dessa kvinnor som 
kapabla att vara föräldrar? I vårt resultat framkom en uppfattning om att yrkesverksamma 
inom socialtjänsten är mer osäkra på föräldraförmågan när en 25-årig kvinna med intellektuell 
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funktionsnedsättning skaffar barn, än om en 16-17-årig kvinna utan intellektuell 
funktionsnedsättning skaffar barn. Genom detta resonemang tolkar vi att det finns en 
osäkerhet kring om kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning har förmågan att vara 
tillräckligt bra förälder. Osäkerheten kring dessa mödrars förmåga att vara förälder ser vi kan 
ha olika förklaringar. Det kan dels bero på hur man historiskt sett på familjebildning och 
föräldraskap hos personer med funktionsnedsättningar, och att denna syn delvis lever kvar i 
dagens samhälle. Denna osäkerhet kan även tolkas som ett resultat av en bristande kunskap 
hos de yrkesverksamma om funktionsnedsättningen och hur de kan stödja mödrarna i 
föräldraskapet. Detta kan vi även se i Jöreskog och Starkes (2013) resultat som visar att 
socialarbetarnas utbildning påverkade vilka attityder och uppfattningar socialarbetarna hade 
om föräldraskap hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.   

Att vara förälder och inte ha förmågan att tillgodose sitt barns behov ses som ett avvikande 
föräldraskap och behöver genom stöd och hjälp från samhället anpassas så att det inryms i vad 
som anses vara ett normalt föräldraskap (jfr. Fahlgren 1999). Resultatet visar i enlighet med 
tidigare forskning (Socialstyrelsen 2005; Weiber et al. 2014) att mödrar med intellektuell 
funktionsnedsättning sällan deltar i generella föräldrastödsgrupper. Respondenterna ser ett 
behov av anpassade föräldrastödsgrupper till målgruppen och att de behöver anpassa sitt 
arbetssätt i mötet med målgruppen. Avsikten med att anpassa stödet är att mödrarna ska ges 
möjlighet att kunna utveckla ett tillräckligt bra föräldraskap. Då mödrarna inte kan tillgodose 
sig det generella föräldrastödet är ett anpassat föräldrastöd en förutsättning för att mödrarna 
ska kunna passa in i den normala ordningen (jfr. Fahlgren 1999).  

Kan då en kvinna med intellektuell funktionsnedsättning uppnå ett tillräckligt föräldraskap? 
Det framkom både uppfattningar om att mödrar med intellektuell funktionsnedsättning har 
kapacitet att utveckla sina förmågor och att de inte har den kapaciteten. Utifrån detta tolkar vi 
att svaret på frågan är både ja och nej, beroende på vilken uppfattning den person man frågar 
har om mödrarnas kapacitet att utvecklas samt vad personen anser är ett tillräckligt bra 
föräldraskap.  

7.2. Ett stöd som präglas av kontroll 
Socialtjänstens arbete innebär att hjälpa och stödja människor som befinner sig i socialt 
utsatta situationer (Svensson 2007). Resultatet pekar på att allt stöd som socialtjänsten 
erbjuder mödrar med intellektuell funktionsnedsättning i sitt föräldraskap även innehåller mer 
eller mindre inslag av kontroll. Sett utifrån en normalitetsdiskurs ska det avvikande 
kontrolleras och behandlas för att inrättas i det normala (Fahlgren 1999). Då socialtjänsten 
möter familjer som av någon anledning definierats som avvikande så kan man utifrån 
normalitetsdiskursen se att det ligger i socialtjänstens uppdrag att kontrollera det avvikande 
beteendet. Fahlgren (1999) menar att det inte vore accepterat att socialtjänsten arbetade för att 
kontrollera om det inte vore för att det rättfärdigas med att det är för individernas och 
samhällets bästa. Att utföra handlingar med avsikt om att det är för individernas och 
samhällets bästa kallar Fahlgren (1999) för den goda viljans diskurs.  

Ett exempel där den goda viljans diskurs blir synlig i resultatet är i respondenternas 
resonemang om vikten av att etablera en god relation med mödrarna. Resultatet visar att en 
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god relation uppfattas vara en relation som präglas av trygghet, förtroende och uppriktighet i 
kommunikationen. För att skapa en god relation anpassade respondenterna sitt sätt att bemöta 
och kommunicera med mödrarna. Utifrån den goda viljans diskurs tolkar vi resonemanget om 
vikten att etablera en god relation på två olika sätt. Å ena sidan kan en god relation ses som 
det bästa för modern, då det kan skapa trygghet för modern att veta var hon kan vända sig för 
att få stöd. Å andra sidan kan en god relation ses som en underlättande faktor för 
socialtjänsten att behålla kontakten med modern och därigenom även behålla en insyn och 
kontroll i familjen. Den goda relationen kan därmed ses som en förutsättning för att 
socialtjänsten ska kunna arbeta med mödrarna. 

Det fanns en uppfattning om att mödrarna var rädda för socialtjänsten och därför inte sökte 
stöd själva. Mödrarnas rädsla för socialtjänsten blir synlig genom de yrkesverksammas 
resonemang om att mödrarna kände sig missförstådda och dömda av samhället, samt att de 
uppfattades ha en känsla av att socialtjänsten ville “sätta dit dem” och ta barnen ifrån dem. I 
resonemangen om mödrarnas rädsla kan vi utläsa strategier som de yrkesverksamma hade för 
att möta rädslan. En strategi var att, genom att prata med mödrarna, försöka avdramatisera 
socialtjänsten. Detta tolkar vi som att de yrkesverksamma försökte normalisera det stödbehov 
mödrarna har. Genom att tala med mödrarna om att alla någon gång behöver stöd, ser vi att 
man försöker minska den avvikelse mödrarna kan tänkas uppleva. Vi kan även se att detta 
kunde leda till en ambivalens hos mödrarna eftersom att visa sig svag även ibland ledde till att 
socialtjänsten tog barnen ifrån dem. Genom detta resonemang speglas den dubbelhet som 
yrkesverksamma inom socialtjänsten har i sin yrkesroll. I likhet med Wiklund (2008) tolkar vi 
att de dels ska arbeta för att vara hjälpande och stödjande för mödrarna och dels arbeta för att 
kontrollera att mödrarna är tillräckligt bra föräldrar. Denna dubbelhet i yrkesrollen tolkar vi 
kräver en lyhördhet hos de yrkesverksamma, för att finna en balans mellan sitt stödjande och 
kontrollerande arbete.   

Resultatet visar i enlighet med Gundersen et al. (2013) en uppfattning om att mödrar med 
intellektuell funktionsnedsättning har behov av ett omfattande och långsiktigt stöd i sitt 
föräldraskap. Respondenterna menar att mödrarna har rätt till omfattande stöd då målet ansågs 
vara att barnet ska kunna bo tillsammans med sin förälder. Utifrån detta resonemang tolkar vi 
att det ses som normalt och därmed önskvärt att barn och föräldrar bor tillsammans. Att arbeta 
för att föräldrar och barn ska bo tillsammans blir därmed ett arbete som syftar till att 
upprätthålla en normal ordning (jfr. Fahlgren 1999). Även detta resonemang kan tolkas utifrån 
den goda viljans diskurs, då respondenterna anser att det bästa för både föräldern och barnet 
är att de ska ha möjlighet att bo tillsammans. Samtidigt problematiserar respondenterna om att 
ett omfattande stöd i hemmet kan leda till att många olika personer befinner sig i hemmet. 
Detta menar respondenterna kan skapa oro för barnet och att det bästa för barnet då kan vara 
att flytta från föräldern till ett familjehem. Utifrån detta resonemang kan man se hur den goda 
viljan om att göra det bästa för barnet kan rättfärdiga en handling även om det kan strida emot 
förälderns vilja (jfr. ibid.). I situationer där dessa resonemang förekommer kan man tolka att 
viljan om att göra det goda för barnet beaktas framför föräldrarnas rätt till självbestämmande.  

Utifrån vårt resultat kan vi urskilja två övergripande former för socialtjänstens stöd till mödrar 
med intellektuell funktionsnedsättning. Dessa två former är stöd som ges i hemmet och stöd 
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som ges utanför hemmet. Stöd som ges i hemmet innefattar de stödinsatser som utförs i 
familjens hem. Stöd utanför hemmet syftar till de stödinsatser som utförs på respondenternas 
arbetsplatser, det vill säga familjecentraler eller socialkontor. Syftet med de olika 
stödinsatserna skiljer sig åt. Ett syfte som vi kan se återfinns i samtliga stödinsatser är att 
kontrollera. Man kan se olika grader av kontroll i olika avseenden. I de avseenden 
respondenterna upplever en oro eller osäkerhet för moderns förmåga att tillgodose barnets 
behov syftar kontakten till att få insyn och kontroll i familjen. Respondenternas sätt att 
beskriva hur de arbetar för att behålla insyn i familjen genom att skapa en god relation och 
knyta mödrarna nära, kan exemplifiera arbetets kontrollerande karaktär. Det kontrollerande 
syftet är, som vi beskrivit ovan, inbyggt i socialtjänstens uppdrag och upprätthålls genom den 
goda viljans diskurs som legitimerar handlingar för att de utförs med avsikt om vad som är 
individernas och samhällets bästa (jfr. Fahlgren 1999).  

Av resultatet kan man även se avseenden där det kontrollerande syftet inte är lika tydligt. I de 
avseenden då stödinsatsen var en samtalskontakt eller att delta i en föräldragrupp handlar 
respondenternas resonemang om moderns självbestämmanderätt, integritet och förmågor. 
Detta blir synligt genom hur respondenterna beskriver dessa stödinsatsers utformning och 
innehåll. Till exempel uppges mödrarna vara delaktiga i att utforma gruppverksamheternas 
innehåll och att de ska ha möjlighet att lära av varandra. Detta sätt att arbeta speglar också 
självbestämmandeprincipen som är en av grundstenarna i socialtjänstens arbete (jfr. Hermerén 
2013). Av respondenternas resonemang kan man utläsa att avsikten med insatserna är att 
utveckla mödrarnas föräldraförmåga och förmåga att själva formulera sitt stödbehov. Man kan 
se att detta arbete syftar till att utveckla öka mödrarnas självständighet och minska deras 
behov av stöd ifrån socialtjänsten. 

7.3. Sammanfattande analys 
Utifrån tolkning och analys av resultatet kom vi fram till att föräldraskapet hos mödrar med 
intellektuell funktionsnedsättning sågs som avvikande från vad som uppfattades vara ett 
tillräckligt bra föräldraskap. Av respondenternas resonemang har vi tolkat att socialtjänstens 
arbete både innehåller en god vilja om att ge stöd och hjälp, och ett kontrollerande syfte 
utifrån sitt uppdrag att arbete för att normalisera. Vi har urskilt två övergripande former för 
socialtjänstens stöd till mödrarna. Dessa två former var stöd som gavs i hemmet och stöd som 
gavs utanför hemmet. Gemensamt för allt arbete var att det verkade innehålla ett mer eller 
mindre kontrollerande syfte. Vi har även uppfattat en osäkerhet hos de yrkesverksamma om 
mödrarna har förmågan att utveckla ett tillräckligt bra föräldraskap. Denna osäkerhet har vi 
dels tolkat som ett resultat av den historia som finns om föräldraskap hos dessa mödrar. Det 
har även tolkats som ett resultat av bristande kunskap om hur man kan arbeta med dessa 
mödrar i ett nyblivet föräldraskap. 
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8. Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur yrkesverksamma inom socialtjänsten arbetar med 
mödrar med intellektuell funktionsnedsättning i ett nyblivet föräldraskap, samt hur detta 
arbete uppfattas av de yrkesverksamma. Fem intervjuer har genomförts med yrkesverksamma 
inom socialtjänsten i tre olika kommuner i Mellansverige, som i sitt arbete möter mödrar med 
intellektuell funktionsnedsättning. Kapitlet inleds med en sammanfattning av uppsatsens 
huvudsakliga resultat. Vi för därefter en diskussion kring resultatet. Uppsatsen avslutas med 
en diskussion kring vår metod och förslag ges till fortsatt forskning.  

8.1. Sammanfattning 
För att uppfylla syftet med uppsatsen utgick vi ifrån två frågeställningar. Den första 
frågeställningen var: Vilket stöd erbjuder socialtjänsten mödrar med intellektuell 
funktionsnedsättning i ett nyblivet föräldraskap? Stödet som erbjöds mödrar med intellektuell 
funktionsnedsättning skiljde sig inte från det stöd som fanns att tillgå för alla föräldrar som 
behövde stöd i föräldraskapet. Två övergripande former för socialtjänstens stöd till mödrarna 
urskiljdes: stöd i hemmet och stöd utanför hemmet. Samtliga stödinsatser hade i olika grad ett 
kontrollerande syfte, vilket kopplades till den normalitetsdiskurs som förekommer inom 
socialtjänsten. Respondenterna ansåg att det var viktigt att anpassa stödet efter mödrarnas 
individuella behov, vilket tolkades som ett uttryck för den goda viljans diskurs.  

Den andra frågan var: Hur resonerar yrkesverksamma inom socialtjänsten kring faktorer som 
inverkar på deras arbete med mödrar med intellektuell funktionsnedsättning? I resonemangen 
betonades faktorer som försvårade arbetet. De försvårande faktorerna utgjordes främst av de 
svårigheter mödrarnas funktionsnedsättning medförde. Mödrarnas bristande insikt upplevdes 
bidra till att de hade svårt att förstå sitt stödbehov och därför inte alltid ville ta emot stöd i 
föräldraskapet. Även mödrarnas rädsla kunde leda till att de inte sökte hjälp eller tog emot 
frivilligt stöd i föräldraskapet. Det framkom skilda uppfattningar om mödrarnas kapacitet att 
utveckla förmågor. Mödrarnas insikt lyftes fram som en förutsättning för mödrarna att kunna 
utveckla ett tillräckligt bra föräldraskap. Respondenternas sätt att möta mödrarna präglades av 
både en god vilja och en kontrollerande funktion. Det fanns en uttalad vilja att hjälpa och 
stödja mödrarna, samtidigt som en kontroll av mödrarnas förmåga att tillgodose barnens 
behov ständigt fanns närvarande.  

8.2. Resultatdiskussion  
Resultatet visar att det inte fanns något specifikt stöd riktat till föräldrar med intellektuell 
funktionsnedsättning, utan att det befintliga stödet behovsanpassades utifrån moderns 
individuella behov. Weiber et al. (2014) redogör för olika stödformer som kan ges till mödrar 
med intellektuell funktionsnedsättning i ett föräldraskap. En stödform Weiber et al. redogör 
för som inte återfanns i vårt resultat var föräldraträningsprogram riktade till föräldrar med 
intellektuell funktionsnedsättning. Det har inte funnits evidensbaserade 
föräldraträningsprogram till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige före 
implementeringsarbetet av föräldraträningsprogrammet Parenting Young Children [PYC] 
påbörjades år 2010 (Mensas 2014). Detta ser vi som en möjlig förklaring till varför det inte 
fanns riktade föräldraträningsprogram i de kommuner respondenterna arbetade. I likhet med 
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Starke (2011a) och Gundersen et al. (2013) framkom av vårt resultat att det fanns behov av att 
utveckla metoder och material som kan underlätta socialtjänstens arbete med mödrar med 
intellektuell funktionsnedsättning. De yrkesverksamma såg även ett behov av mer kunskap 
om föräldraskap hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och kunskap om hur 
stödet till dessa familjer kan utformas på ett sätt som utvecklar och stärker föräldraskapet.  

Är det viktigt med kunskap? Och varför är kunskapen i så fall viktig? Vi menar att bristen på 
kunskap hos de yrkesverksamma inom socialtjänsten inte enbart leder till att arbetet blir svårt 
utifrån de yrkesverksammas perspektiv, utan att det även är avgörande för om mödrarna får 
det stöd de behöver för att klara ett föräldraskap. De yrkesverksamma inom socialtjänsten har 
ett uppdrag som är definierat av lagstiftning och organisatoriska ramar, samtidigt som de 
arbetar i nära kontakt med människor som på något sätt behöver deras stöd och hjälp. Då de 
yrkesverksamma ofta använder sig själva som verktyg i arbetet menar vi att det leder till att de 
har möjlighet att påverka hur arbetet ska bedrivas. Detta understryks även av Svensson (2007) 
som menar att de normer och värderingar yrkesverksamma socionomer har speglas i arbetet 
och att det i sin tur påverkar hur arbetet utförs.  

Av resultatet framkom skilda åsikter bland de yrkesverksamma om mödrar med intellektuell 
funktionsnedsättning har eller inte har kapacitet att utveckla ett tillräckligt bra föräldraskap. 
Med utgångspunkt i vad Svensson (2007) menar ser vi att de skilda åsikterna som framkom i 
vårt resultat kan bli avgörande för vilket stöd som blir aktuellt och vad det stödet syftar till. 
Dessa två inställningar har även Skov och Henningsen sett (Skov & Henningsen 2001 
refererad i Socialstyrelsen 2005). De såg även att arbetet utformades på olika sätt utifrån den 
skilda synen som förekom på föräldrarna. När föräldrarna sågs som oförmögna syftade arbetet 
till att någon annan skulle ta över förälderns uppgift, medan då föräldrarna sågs ha kapacitet 
och förmåga att utvecklas syftade arbetet till att stärka föräldrarna i föräldraskapet (ibid.). 
Några av de citat som presenterats i resultatkapitlet menar vi visar att det kan förekomma 
personliga åsikter och värderingar hos yrkesverksamma inom socialtjänsten som inte 
överensstämmer med den, enligt oss, grundläggande tanken om att alla människor har 
kapacitet att utvecklas. Ett exempel på ett resonemang som vi menar är värdeladdat är citatet 
om att en del mödrar med intellektuell funktionsnedsättning skulle behöva ”en egen personlig 
assistent i föräldraskapet”. Vi menar att de yrkesverksammas syn på föräldraskap hos 
personer med intellektuell funktionsnedsättning har stor betydelse för deras arbete, eftersom 
det påverkar vilket arbete som bedrivs och hur detta arbete uppfattas av de yrkesverksamma. 
Vi anser därför att det är av vikt att alla yrkesverksamma som möter mödrar med intellektuell 
funktionsnedsättning får möjlighet att erhålla kunskap om hur man på ett adekvat sätt bemöter 
och arbetar med dessa föräldrar. 

Som vi tidigare beskrivit kan vi se att socialtjänstens arbete syftar till att personer och 
beteenden, som utifrån rådande normer och värderingar anses vara avvikande, ska anpassas in 
i det normala. Denna tanke om normalisering finns inom socialtjänstlagen då den är uppbyggd 
på en normaliseringsprincip (Hermerén 2013). För personer med funktionsnedsättningar har 
normalisering varit centralt sedan normaliseringsprincipen myntades på 1960-talet (Lindberg 
2006). Genom vårt analysarbete utifrån normalitetsdiskursen har det väckts kritiska tankar hos 
oss om normalisering. Vill man alltid uppnå det normala? Är det alltid positivt att leva som 
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andra? Hos oss har det väckt tankar om att rätten att leva som andra inte alltid kan ses som en 
positiv rättighet för personer med funktionsnedsättningar. Vi menar att dessa tankar kan gå till 
“överdrift” och att det kan leda till att personer med funktionsnedsättningar inte får adekvat 
stöd utifrån sin funktionsnedsättning, utan ska ges samma stöd som alla andra, utifrån en 
normaliseringstanke. 

Vår avsikt var att titta närmare på socialtjänstens arbete med mödrar med intellektuell 
funktionsnedsättning och genom att analysera vårt resultat kunde vi se att socialtjänstens 
arbete präglades av mer eller mindre kontroll. Ur vår analys växte frågan fram om 
socialtjänstens arbete syftar till att mödrarna ska frigöras från eller kontrolleras av 
socialtjänsten? Det vi kan konstatera utifrån vår analys är att det både bedrivs arbete som 
syftar till att stärka föräldern för att öka deras självständighet och arbete som syftar till att 
upprätthålla en kontinuerlig kontakt med socialtjänsten för att behålla insyn och kontroll i 
familjen. Arbetet som hade syftet att stärka mödrarna i föräldraskapet och öka deras 
självständighet kan ses som ett arbete grundat i empowerment. Payne (2008) menar att 
empowerment i arbetet handlar om att hjälpa individer eller grupper att få makten över sin 
egen situation genom att ta makten över sina beslut och sitt handlingsutrymme. Genom att 
arbeta med att stärka mödrarna i föräldraskapet ser vi att det kan öka mödrarnas känsla av 
kontroll och makt i sina egna liv. Men är detta sätt att arbeta det bästa för barnen? Det är en 
fråga som vi inte ser är möjlig att besvara inom ramen för den här uppsatsen. Den kanske inte 
ens är möjlig att få ett entydigt svar på eftersom det aldrig kommer finnas en sanning om vad 
som är det bästa för ett barn. Vi vill tydliggöra att det inte är vår mening att ifrågasätta 
socialtjänstens kontrollerande funktion, då vi förstår att den ibland är avgörande för ett barns 
hälsa och välmående.  

Den tanke vi vill föra fram är vikten av att som yrkesverksam inom socialtjänsten vara 
medveten om arbetets kontrollerande syfte, och hur det kan inverka på mödrarnas sätt att 
förhålla sig till socialtjänstens stödjande arbete. Vi menar att det kontrollerande syftet ofta är 
dolt av den goda viljans diskurs, och kan bidra till att försvåra arbetet om det inte lyfts fram 
och medvetandegörs.  

8.3. Metoddiskussion 
För att göra det möjligt att uppnå uppsatsens syfte och besvara frågeställningar ansåg vi att en 
kvalitativ metod var att föredra. Vi menar att det hade varit möjligt att undersöka vår första 
frågeställning, som handlade om vilket stöd som socialtjänsten kan erbjuda, med en 
kvantitativ metod, till exempel genom en enkätundersökning. Vi ser däremot inte att en 
kvantitativ metod hade gjort det möjligt att få en djupare förståelse kring yrkesverksammas 
syn på stödinsatsernas utformning och upplägg. Vi ser heller inte att det hade varit möjligt att 
undersöka uppsatsens andra frågeställning som handlade om hur de yrkesverksammas 
uppfattade sitt arbete, med en kvantitativ metod. Vi menar, i enlighet med Ahrne och 
Svensson (2011), att det hade varit svårare att utläsa nyanser, normer och värderingar i 
kvantitativ data. Vi vidhåller därför att vårt val av en kvalitativ metod var bäst lämpad för vårt 
uppsatsarbete.   
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När vi påbörjade vårt arbete med denna uppsats var vår tanke att undersöka hur socialtjänsten 
arbetade med mödrarna både under en graviditet och i ett nyblivet föräldraskap. Syftet kom att 
ändras först efter att intervjuerna genomförts då vi upptäckte att socialtjänstens arbete under 
en graviditet var avsevärt begränsat, då det framgick av intervjuerna att stödet under graviditet 
främst gavs ifrån mödravårdscentralen. Vi är medvetna om att uppsatsens validitet kan ha 
påverkats av detta val. Validiteten kan ha påverkats då vi inte med all säkerhet kan säga att 
samtliga resonemang vi lyft fram i vårt resultat handlar om arbetet som bedrevs i ett nyblivet 
föräldraskap. Vi menar att det finns en liten risk för att resonemangen också handlar om deras 
arbete med kvinnorna under en graviditet. Eftersom vi systematiskt och mycket noggrant 
bearbetat vårt material, menar vi ändå att validiteten inte bör ha påverkats i den grad att 
uppsatsens trovärdighet minskar.  

I metodkapitlet redogjordes för hur vi agerade inför och under intervjusituationen för att öka 
tillförlitligheten av vårt resultat. Vi menar att det även är viktigt att tänka på att man som 
forskare, genom hela arbetets gång, påverkas av sin förförståelse. Om man är inte är medveten 
om sin förförståelse kan man omedvetet påverka intervjupersonens svar på frågor. Detta för 
att förförståelsen kan bidra till att ledande frågor ställs, eller att intervjuaren ger olika respons 
till intervjupersonen beroende på vad som sägs. Ahrne och Svensson (2011) menar att det i 
intervjusituationer alltid finns en risk att intervjuaren påverkar hur intervjupersonen svarar på 
frågor. För att minska vår påverkan av respondenternas svar valde vi att skriftligt redogöra för 
vår förförståelse i ett tidigt skede redan före konstruktionen av intervjuguiden påbörjades. 
Detta för att öka möjligheten att under arbetes gång ha ett medvetet förhållningssätt till vår 
förförståelse. Vi tog även tillvara på våra erfarenheter från en pilotstudie vi tidigare gjort inom 
samma ämne. Genom att se till det transkriberade materialet från pilotstudien kunde vi 
kontrollera om någon av de frågor vi ställt hade varit ledande för intervjupersonens svar. 
Dessa erfarenheter medförde en ökad medvetenhet om hur vi formulerade frågorna i 
intervjuerna som ligger till grund för denna uppsats.   

Vi har under arbetets gång diskuterat och reflekterat över vårt urval av intervjupersoner. 
Nackdelen vi kan se med att vi valde personer med olika yrkesroller är att det kan uppfattas 
vilseledande för en läsare att vi valt olika yrkesroller och sedan inte presenterat resultatet 
utifrån dessa. Med syfte att underlätta för läsaren har vi redogjort för hur socialtjänsten kan 
vara organiserad kring arbetet med föräldrar. Vi har även försökt att tydligt förklara hur vi 
tänkt med vårt urval och vår presentation av resultat. Det vi menar är positivt med vårt urval 
av intervjupersoner är att vi fick ta del av resonemang från olika positioner inom 
socialtjänsten. Detta menar vi ökar möjligheten till att få ett mer nyanserat resultat, än om vi 
hade valt att intervjua personer med samma yrkesroll. Vi menar att vårt urval har gett oss en 
bra möjlighet att få en nyanserad bild av socialtjänstens arbete med dessa mödrar, vilket har 
varit vår avsikt ända från start.  

Som vi redogjorde för i metodkapitlet inspirerades vi av den hermeneutiska tolkningsläran när 
vi analyserade uppsatsens resultat. Utgångspunkten har varit att vi inte kan förstå eller finna 
förklaringar i vårt resultat om vi inte sätter det i samband med vad andra sett och sagt om 
ämnet. Genom att tolka och analysera resultatet genom att sätta enskilda resonemang från 
resultatet i relation till de teoretiska perspektiven och resultat från tidigare forskning, blev det 
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möjligt att uppnå en ökad förståelse för vad resultatet kunde betyda. Ett exempel är att vi 
genom normalitetsdiskursen tolkade att den rädsla mödrarna, enligt respondenterna, kände 
kunde vara en konsekvens av socialtjänstens kontrollerande funktion, som ibland även kan 
leda till tvångsåtgärder. För att kunna se detta behövde vi sätta vårt resultat som visade att 
mödrarna var rädda, i relation till vår teoretiska referensram och tidigare forskning, för att 
kunna finna förklaringar till rädslan.  

8.4. Förslag till fortsatt forskning 
Då vi i denna uppsats avgränsat oss till att undersöka hur socialtjänstens arbete ser ut med 
mödrar med intellektuell funktionsnedsättning ser vi att det vore intressant att även undersöka 
socialtjänstens stöd med fokus på båda föräldrarna. Vi menar att det vore intressant att 
undersöka med fokus på familjen och dess sociala nätverk då vi tror att det har betydelse för 
hur arbetet utformas och uppfattas. Vi ser även att det är av relevans för socialtjänstens arbete 
att studier görs utifrån föräldrarnas perspektiv med avsikt att se till hur föräldrarna uppfattar 
det stöd som socialtjänsten erbjuder. Vi menar att studier utifrån föräldrarnas perspektiv är till 
fördel för både familjerna och de yrkesverksamma inom socialtjänsten. Att få ta del av 
föräldrarnas åsikter om stödet menar vi skulle kunna ge svar på de yrkesverksammas fråga, 
som också är uppsatsens titel: “Hur ska vi göra? Hur ska vi tänka?”.  
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Bilaga 1. Informationsbrev  
 

Hej xxxxx! 
 
Vi har kontaktat Dig och bokat tid för intervju xxx kl. xxx. Vi vill med detta brev ge Dig 
ytterligare information om vårt uppsatsarbete. 
 
Vi heter Emma Elfström och Johanna Jansson och läser termin sex vid socionomutbildningen 
på Karlstads universitet. Vi ska nu skriva vår C-uppsats och har tillfrågat Dig om deltagande i 
en intervju som kommer att vara en del av vår C-uppsats. 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur yrkesverksamma inom socialtjänsten förhåller 
sig till och arbetar med kvinnor som har en intellektuell funktionsnedsättning under en 
graviditet och i ett nyblivet föräldraskap. Vi är tacksamma för att få intervjua Dig då Du har 
erfarenhet och kunskap inom det här området. Vi är intresserade av Dina erfarenheter, tankar 
och reflektioner inom området. 
  
Intervjun beräknas ta cirka en timme och Ditt deltagande är frivilligt. Du väljer själv om du 
vill avstå att svara på någon fråga eller avbryta intervjun. Vi kommer att behandla de 
uppgifter vi får av Dig så att Du och din arbetsplats förblir anonym. Med Ditt samtycke vill vi 
gärna spela in intervjun. Det inspelade materialet kommer förvaras så ingen annan än vi och 
vår handledare, Arja Tyrkkö, kommer i kontakt med det. Uppgifterna som vi får av Dig 
kommer endast användas till vår uppsats. 
 
Om Du har frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Emma Elfström                                     Johanna Jansson 
Socionomstudent                                  Socionomstudent 
070-xxx xx xx                                       070-xxx xx xx  
xxxxxx@hotmail.com                  xxxxxx@hotmail.com  
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Bilaga 2. Skriftligt samtycke 
 
Skriftligt samtycke 
 
Jag har muntligen informerats om Emma och Johannas C-uppsatsarbete, samt tagit del av ett 
bifogat skriftligt informationsbrev.  
 
Jag samtycker till deltagande i en intervju vilket kommer vara en del av Emma och Johannas 
C-uppsatsarbete på socionomutbildningen, Karlstads universitet.  
 

Intervjuperson     Student   Student 
         
____________________  ____________________ _____________________ 
Namn     Namn    Namn 
 
 
____________________  ____________________ _____________________ 
Underskrift    Underskrift   Underskrift  
 
 
____________________  ____________________ _____________________ 
Datum och ort    Datum och ort   Datum och ort 
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Bilaga 3. Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du arbetat här?  
• Vad har du arbetat med tidigare? 
• Vad har du för utbildning? 
• Kan du berätta kort om ditt arbete?  
• Vilken erfarenhet har du av att möta kvinnor med IF som väntar barn eller har barn? 

(kontakt med många?) 
• Hur skulle du beskriva begreppet intellektuell funktionsnedsättning?  

(Förklara hur vi definierar IF och nyblivet föräldraskap) 
 
Tema 1. Kontakt 

• Hur kommer du i kontakt med kvinnor med IF? 
 (Söker själva? Anmälan? Information från annan yrkesverksam? Anhöriga?) 

• När kommer du i kontakt med kvinnorna?  
 (Under graviditeten? Efter barnet är fött? När brister har uppmärksammats?) 

• Om du får kännedom om att en kvinna med IF väntar barn/har fått barn, hur agerar du 
då? 

• Hur brukar kontakten mellan dig och kvinnan vara utformad?  
(Fysiska träffar? Syftet? Vilka medverkar? Vart? Hur ofta? Hur lång tid? 
Kontinuitet?) 

• Skiljer sig kontakten under graviditet och när barnet är fött?  
• Hur agerar ni om kvinnan inte vill ha kontakt med er? 

(Rutiner? Tvång? Vad händer?)  
• Skiljer sig mötet med mödrar med IF ifrån mötet med andra mödrar? 

(På vilket sätt?) 
 
Tema 2. Graviditet och föräldraskap 

• Hur upplever du att kvinnor med IF hanterar en graviditet?  
• Hur upplever du att kvinnor med IF hanterar ett nyblivet föräldraskap? 
• Påverkar funktionsnedsättningen kvinnans förmåga att tillgodose barnets behov? 

 (På vilket sätt? Varför?)  
• Vad innebär föräldraförmåga för dig?  

 (Generellt sett?)  
• Vad brukar vara svårast i föräldraskapet för kvinnor med IF?  
• Vad krävs för att dessa kvinnor ska hantera ett föräldraskap? 
• Är det är vanligt att barn till mödrar med IF omhändertas eller frivilligt placeras i 

familjehem? 
 
Tema 3. Arbetssätt och stödinsatser 

• Vilket stöd erbjuds kvinnor med IF av socialtjänsten?  
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 (Under graviditet? I nyblivet föräldraskap?) 
• Finns det stödinsatser som är riktade till kvinnor med IF? 

(Under graviditet? I nyblivet föräldraskap?) 
• Har ni rutiner för hur arbetet ska bedrivas med dessa kvinnor? 

 (Under graviditet? I nyblivet föräldraskap? Metoder?) 
• Hur ser arbetet ut när barnet bor med föräldern? 
• Hur ser arbetet ut när barnet inte bor med föräldern?  
• Upplever du att kvinnorna är positiva till det stöd som erbjuds? 
• Samverkar ni med andra professioner i arbetet med kvinnorna? 

(Under graviditet? I nyblivet föräldraskap? MVC? BVC? Familjecentral? LSS?) 
 
Tema 4. Yrkesrollen 

• Hur går du tillväga när du känner oro för ett barn till en kvinna med IF? 
• Vilken kunskap har du om kvinnor med IF? 

(Riktat mot graviditet? Föräldraskap?) 
• Hur har du fått den kunskap du har? 

 (Utbildning? Kurser? Erfarenhet? Kollegor? På egen hand? Privatliv?) 
• Har du den kunskap som behövs för att arbeta med kvinnor med IF? 

(Under graviditet? I nyblivet föräldraskap? Tillräckligt? Behov av mer?) 
• Om nej: Vad beror det på att du anser att du inte har den kunskap som krävs? 

 
Tema 5. Förhållningssätt 

• Hur tänker du kring att kvinnor med IF skaffar barn? 
(Lämpligt? Olämpligt? Vad avgör? Kvinnans perspektiv? Barnets perspektiv? 
Samhällsperspektiv?) 

• Hur ser du på kvinnor med IF:s rätt att skaffa barn?  
(Rätt utifrån barnets perspektiv?)  

• Kan kvinnor med IF utveckla sin föräldraförmåga? 
(Varför? Varför inte? Hur?)  

 
Avslutning 

• Kan du ge ett exempel på en situation du upplevt som svår i arbetet med mödrar med 
IF? 

• Kan du ge ett exempel på en situation där du upplevt att arbetet med mödrar med IF 
fungerat bra? 

• Anser du att stödet till denna målgrupp under graviditet och i det nyblivna 
föräldraskapet behöver utvecklas?  
(Förslag?) 
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Bilaga 4. Matris.  

Nedan exemplifieras den matris som konstruerades under databearbetningen. Denna matris 
speglar enbart en liten del av innehållet i den matris som konstruerades under 
databearbetningen. Nedanstående matris visar nyckelord från kodernas innehåll.  

Genom att läsa av matrisen lodrätt ser man hur varje respondent svarat kopplat till de olika 
koderna. Genom att läsa av matrisen vågrätt ser man hur samtliga respondenter svarat kopplat 
till varje enskild kod.  

 
 
 

 
Respondent 1 

 
Respondent 2 

 
Respondent 3 

 
Respondent 4 

 
Respondent 5 

 
 

Stödbehov 

Behov av 
anpassat stöd. 

Vågar inte 
delta i 

generella 
grupper.  

Behov av 
kontinuerligt 
stöd under en 
längre period. 
Individuellt 
stödbehov. 

Behov av ett 
långvarigt stöd. 
Deltar ofta inte i 

generella 
grupper. 

Behov av 
långvarigt stöd. 

En egen 
personlig 
assistent i 

föräldraskapet. 

Behov av 
anpassat stöd. 
Passar inte in i 

de generella 
grupperna. 

 
 

Anpassat 
arbetssätt 

 
 

Vara extra 
tydlig. 

Använda fler 
sätt att 

kommunicera 
än verbalt. 

Prata konkret. 
Vägleda direkt i 

situationen. 
Förklara de ord 
man använder.  

Använda ett 
enklare språk. 

Direkthandleda. 
Vara konkret. 

 

Vara tydlig. 
Lägga sig på 
deras nivå.  

 

Vara extra 
snäll och 

tydlig. Sänka 
tempot. Inte 

prata lika 
mycket.   

 
 

Föräldrars 
rätt och 

barns rätt 
 

Både 
rättigheter och 
skyldigheter 
som förälder. 

Det blir en 
krock ibland. 

Alla har rätt att 
skaffa barn och 
barnet har rätt 
till en trygg 

uppväxt. Hur ska 
vi jobba? 

Samhället måste 
rustas för att det 
ska bli bra för 

barnen. 
 

För mycket stöd 
i hemmet inte 
bra för barnet. 
Barn behöver 
knyta an till få 

personer 
 

Föräldrars rätt 
till mycket 
stöd kontra 

barnets bästa. 
 

 

 


